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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  42. jednání Rady města Strakonice 
konaného 10. února 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. 1643/2016 – č. 1716/2016 
2. Odbor vnitřních věcí 

• Dodatek č. 1 ke smlouvě o výrobě a zajištění vysílání městského televizního programu 
„Strakonická televize“ 

           Usnesení č. 1717/2016  
3. Majetkové záležitosti 

• Pan Zdeněk Kolinger, Heydukova 176, Strakonice – pozemek p.č. 1219/7 v k.ú. 
Strakonice, Heydukova ulice – vyhlášení záměru na prodej – doplnění usnesení  

                Usnesení č. 1718/2016  
4. Odbor rozvoje 

• Projekt „Studie odtokových poměrů k.ú. Přední Ptákovice, Strakonice“ – podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

           Usnesení č. 1719/2016  
• Projekt „Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 a její odloučená pracoviště – vybavení 

učebními pomůckami a vybavení školních zahrad – podání žádosti o dotaci a spolufinancování 
projektu z prostředků města Strakonice“   

           Usnesení č. 1720/2016  
• Projekt „Strakonice - bezpečnost silničního provozu a chodců u kruhové křižovatky v Ellerově 

ulici“ podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice“  
           Usnesení č. 1721/2016  

• Projekt „Pořízení vybavení pro jednotku JPO III/2 Strakonice“ – podání žádosti o dotaci a 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

           Usnesení č. 1722/2016  
• Projekt „Obnova informačních panelů“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 

z prostředků města Strakonice 
           Usnesení č. 1723/2016  

• Projekt „Komplexní zateplení obálky budovy č.p. 137 – Nádvorní budova Městského úřadu ve 
Strakonicích“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města 
Strakonice   

           Usnesení č. 1724/2016  
• Zápis z 4. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 13. 1. 2016   

           Usnesení č. 1725/2016  
• Zápis z 10. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 28. 1. 2016 

           Usnesení č. 1726/2016 
• Zpráva o uplatňování územního plánu Strakonice 2011 – 2015 
                    Usnesení č. 1727/2016      
• Projekt „Monitoring a aktualizace platného plánu sociálních služeb ve správním obvodu ORP 

Strakonice – souhlas s podáním žádosti o dotaci 
           Usnesení č. 1728/2016      
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5. Odbor školství a CR 

• Licenční smlouva – Pavel Koubek  
                    Usnesení č. 1729/2016       
• Zápis z 56. jednání Otavské plavby ze dne 27. 11. 2015  
                    Usnesení č. 1730/2016        
• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 

           Usnesení č. 1731/2016       
• Zápis z 9. jednání Komise školství ze dne 21.1.2016 

           Usnesení č. 1732/2016       
• Darovací smlouva ČZ a.s. 

                                                  Usnesení č. 1733/2016       
• Poskytnutí dotace - Gymnázium Strakonice  

           Usnesení č. 1734/2016       
  6. Odbor informatiky a provozu 

• Dodatek č. 8  ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení č. 
TP/MIS/Strakonice 

           Usnesení č. 1735/2016       
  7. MěÚSS 

• Darovací smlouvy o věcném daru 
     Usnesení č. 1736/2016       

  8. Kancelář starosty 
• Vlajka pro Tibet 

           Usnesení č. 1737/2016       
• FK Junior Strakonice, o.s. – žádost o bezplatný pronájem plochy Beranova dvora 

           Usnesení č. 1738/2016       
• Memorandum o společném zájmu Římskokatolické farnosti Strakonice a města Strakonice 

     Usnesení č. 1739/2016       
  9. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 1 – 8 
     Usnesení č. 1740/2016       

10. TS 
• Vyúčtování oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí, a to jak společných prostorů 

domů, tak i bytů za rok 2015 
           Usnesení č. 1741/2016       

11. Odbor dopravy  
• Veřejnoprávní smlouva s obcí Drážov, Dřešín, Mečíchov, Osek, Třešovice, Velká Turná 

     Usnesení č. 1742/2016       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta M. Jungvirt v 15:05 hodin v malé zasedací 
místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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1. Majetkové záležitosti 
Projednávání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 

 
1)  LIDL Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha, IČ: 26178541, DIČ: 
CZ26178541 
- v zastoupení: RHM a.s., se sídlem Kloboukova 2303/23, 148 00 Praha 4, IČ: 28203097 
 - žádost o souhlas z titulu majitele sousedních pozemků p.č. 2840, p.č. 1248/1, p.č. 1248/6, p.č. 
1248/9, p.č. 1248/12, p.č. 1248/11, p.č. 1248/3 a p.č. 1255/3, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
- žádost o souhlas se zásahem požárně nebezpečného prostoru na pozemky p.č. 1248/1 a p.č.  
1248/6, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
- žádost o souhlas s realizací úpravy vjezdu a umístěním reklamního označení prodejny na 
pozemcích ve vlastnictví města Strakonice (p.č. 1250/1, p.č. 1255/3, p.č.st.2840, vše v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice) 
Usnesení č. 1643/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedních pozemků  p.č.st. 2840, p.č. 1248/1, p.č. 1248/6, p.č. 1248/9, p.č. 1248/12, 
p.č. 1248/11, p.č. 1248/3 a p.č. 1255/3, se změnami stavby „Nový koncept prodejny Lidl Strakonice, 
ul. Ellerova“ na pozemcích  pozemků p.č. st. 4051, p.č. 1248/7, p.č. 1248/8, p.č. 1248/15, p.č. 
1248/16, p.č. 1248/17, p.č. 1248/18, p.č. 1248/19, p.č. 1248/20, p.č. 1248/21, p.č. 1248/22 a p.č. 
1248/23, vše v k.ú Strakonice, obec Strakonice.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu, odboru dopravy a architekta města Strakonice.  
II. Souhlasí 
z titulu majitele pozemků p.č. 1250/1, p.č. 1255/3, p.č.st. 2840, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, 
s realizací úpravy vjezdu a umístění reklamního označení prodejny.  
Užívání pozemků p.č. 1250/1, p.č. 1255/3, p.č. st. 2840, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, 
v majetku města Strakonice, bude řešeno dodatkem č. 3 k Nájemní smlouvě č. 03-152, mezi městem 
Strakonice a společností LIDL Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ: 
26178541, DIČ: CZ26178541. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu, odboru dopravy a architekta města Strakonice. 
III. Souhlasí  
se zásahem požárně nebezpečného prostoru do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 1248/1 a p.č. 
1248/6, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, v souvislosti se stavbou „Nový koncept prodejny Lidl 
Strakonice, ul. Ellerova“.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
2) LIDL Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha, IČ: 26178541, DIČ: 
CZ26178541 
- žádost o uzavření dodatku č. 3 Nájemní smlouvy č. 03-152 
Usnesení č. 1644/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na rozšíření pronájmu částí pozemků p.č. 1250/1, p.č. 1255/3, p.č. st. 2840, vše 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, o cca 124,2 m2, za účelem rozšíření vjezdu k prodejně LIDL a 
umístění reklamního označení předmětné prodejny.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
3) Společenství vlastníků pro dům čp. 1151,  se sídlem Tržní 1151,  386 01 Strakonice, IČO: 
26114585  
– žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 112/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1645/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a Společenstvím vlastníků pro dům čp. 
1151, se sídlem ul. Tržní 1151, 386 01 Strakonice, IČ 26114575, na užívání části pozemku p.č. 112/1 
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o výměře cca 2,20 m2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, jejímž předmětem je vybudování 
bezbariérové, betonové rampy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
4) 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 
Usnesení č. 1646/2016 (42/1) 
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. 
spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice, jehož předmětem 
bude snížení nájemného z nebytových prostorů v objektu čp. 772 v ul. Krále Jiřího z Poděbrad ve 
Strakonicích nájemci spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, 
Strakonice, na dobu 1 roku (duben  2016 – až březen  2017), a sice o 20 %  z  ročního nájemného.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušného dodatku. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
5) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  č. 1030029442/001 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Dražejov – 220/1  – 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. 1647/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uložením energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 223 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Dražejov – 220/1 - 
kNN“, 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. 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 pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. KN 223 v k.ú. Dražejov u Strakonic, v souvislosti s projektovou 
přípravou a realizací stavby: „Dražejov – 220/1 - 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. 
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
6) Žádost o uzavření smlouvy  č.: ZP-014330034486/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Výměna STL Strakonice ul. Raisova“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 49 České Budějovice 
V zastoupení: HRDLIČKA spol. s r.o., Chýnovská 1917/9,  390 02 Tábor 
Usnesení č. 1648/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. ZP-014330034486/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 793/2, p.č. KN 794/1, 
p.č. KN 794/4 a p.č. KN 794/2, vše v  k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Výměna STL 
Strakonice ul. Raisova“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
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HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
7) Žádost o uzavření smlouvy  č.: ZP-014330037140/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Rek. STL Strakonice Heydukova“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 49 České Budějovice 
V zastoupení: HRDLIČKA spol. s r.o., Chýnovská 1917/9,  390 02 Tábor 
Usnesení č. 1649/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. ZP-014330037140/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 1309/9 a p.č. KN 
1149/3 vše v  k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: „Rek. STL Strakonice Heydukova“,  za částku 
10.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
8) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330032581/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Hajská – parc.č. st.24 - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  
Usnesení č. 1650/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. PI-014330032581/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 5/15, p.č. KN 6/1, 
p.č. KN 314/6, p.č. KN 314/7 a p.č. KN 335/1 vše v  k.ú. Hajská v souvislosti se stavbou: „Hajská – 
parc.č. st.24 - kNN“,  za částku 10.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
9) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330036872/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Dražejov – parc.č. 1101 - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  
Usnesení č. 1651/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. PI-014330036872/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1326/3 v  k.ú. 
Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou: „Dražejov – parc.č. 1101 - kNN“,  za částku 10.000,- 
Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
10) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. KN 1285/5 a p.č. KN 759/4, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: „ 
Vodovodní přípojka pro firmu STRAKON s.r.o., Strakonice“. 
Žadatel: STRAKON, s.r.o., Baarova 268,  386 01 Strakonice 
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Usnesení č. 1652/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uložením vodovodní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 1285/5 a p.č. KN 
759/4, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Vodovodní přípojka pro firmu STRAKON 
s.r.o., Strakonice“. 
II. Souhlasí  
s uzavřením dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 
1285/5 a p.č. KN 759/4, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Vodovodní přípojka pro 
firmu STRAKON s.r.o., Strakonice“, dle sazebníku. 
III. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné dohody. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
11) Seznam uchazečů o přidělení bytové jednotky, u kterých bylo provedeno šetření 
Usnesení č. 1653/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o provedených šetření u žadatelů o nájem bytu. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

12) Paní Kamila Matoušová,– žádost o přednostní přidělení bytu 
Usnesení č. 1654/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Kamily Matoušové, týkající se přednostního přidělení bytu.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
13) Paní Božena Žigová,– žádost o přednostní přidělení bytu 
Usnesení č. 1655/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Boženy Žigové, týkající se přednostního přidělení bytu.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

14) Paní Alžběta Lacková,– žádost o souhlas s přijetím osoby do bytu 
Usnesení č. 1656/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím pana Oldřicha Kaplana, do bytu č. 001 v domě č.p. 518, jehož nájemcem je paní Alžběta 
Lacková. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
15) Paní Gabriela Matěnová,– žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1657/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 20 o velikosti 1+1 a výměře 41,45 m2, v domě 
č.p. 74, s paní Gabrielou Matěnovou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Měsíční 
nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.585,-Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
16) Paní Anna Vávrová, – žádost o udělení výjimky z Pravidel pro přidělování a pronajímání 
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bytů ve vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č. 1658/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s udělením výjimky z Pravidel pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města Strakonice 
schválených ZM dne 17.6.2015, paní Anně Vávrové, tzn. že nesouhlasí s podáním žádosti o byt.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
17) Paní Květuše Krejčová,– žádost o udělení výjimky z Pravidel pro přidělování a pronajímání 
bytů ve vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č. 1659/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s udělením výjimky z Pravidel pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města Strakonice 
schválených ZM dne 17.6.2015, paní Květuši Krejčové, tzn. že nesouhlasí s podáním žádosti o byt.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
18) Paní Linda Matěnová,– žádost o posouzení nevyhovujícího stavu společných zdí a podlah 
bytových jednotek 
Usnesení č. 1660/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s provedením úprav v bytech, vybudovaných formou vestaveb v bytovém domě č.p. 425, a to 
z důvodu, že v době realizace, byly stávající příčky v těchto bytech navrženy v souladu s platnými 
ČSN.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
19) Paní Jolana Lukešová,– stížnost na hlučné sousedy 
Usnesení č. 1661/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
stížnost paní Jolany Lukešové, na chování rodiny Novákových.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
20) Pan Vincent Morej,– žádost o přidělení bytu  
Usnesení č. 1662/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost pana Vincenta Moreje, týkající se přidělení b.j. č. 003 v domě č.p. 768. Předmětná bytová 
jednotka zatím nebyla uvolněna. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
21) Pan Jaroslav Pohlodko,– žádost o přidělení bytu 
Usnesení č. 1663/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost pana Jaroslava Pohlodky, týkající se přidělení b.j. č. 004 v č.p. 767. V předmětném bytě budou 
prováděny drobné stavební úpravy.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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22) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 014, v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice I 
Usnesení č. 1664/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vyjádření pana Jana Demetera, týkající se odmítnutí b.j. č. 014 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, 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 paní Marií Cinovou, 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. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
23) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 024, v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice  
Usnesení č. 1665/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Olgy Pačajové, týkající se přidělení bytu č. 024 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, 
Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 024 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice, 
o velikosti 1+1 a výměře 63,91 m2, s paní Janou Hrabákovou,  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 a v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 
Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat 
podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Měsíční nájemné pro 
tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.388,- Kč. 
III. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
24) Pan Petr Lipšan,– žádost o přednostní přidělení bytu 
Usnesení č. 1666/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost pana Petra Lipšana, týkající se přednostního přidělení bytu.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
25) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 004, v domě č.p. 767, V Ráji, Strakonice  
Usnesení č. 1667/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci, týkající se provedení stavebních úprav v bytě č. 004 v domě č.p. 767 V Ráji, Strakonice, 
spočívající ve vytrhání podlahových krytin, opravě betonů (případně položení OSB desek) a opravě 
omítek, přičemž tyto úpravy budou provedeny z důvodu stáří bytu.  Dále budou provedeny výmalby, 
výměna dveří a úklid, a to z důvodu nepřiměřeného užívání bytu nájemcem. Předpokládané náklady 
na tyto úpravy činí cca 80.000,- Kč. Skutečně vzniklé náklady budou hrazeny z rozpočtu na údržbu a 
opravy bytů a část nákladů zaviněných nájemcem mu bude přeúčtována. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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26) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. KN 1255/3, p.č. KN 1248/1, p.č. KN 1250/21 a p.č. KN st. 2840 vše v k.ú. 
Strakonice   v souvislosti s výstavbou:  
„Prodejna potravin LIDL Strakonice, ul. Ellerova“. 
Žadatel: Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 
Usnesení č. 1668/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uložením areálové splaškové kanalizace do pozemku p.č. KN 1255/3, s uložením areálové dešťové 
kanalizace do pozemků p.č. KN 1255/3, p.č. KN st. 2840 a p.č. KN 1248/1 včetně kanalizační šachty, 
s uložením kabelu NN do pozemků p.č. KN  1255/3 včetně sloupu V.O. a p.č. KN 1250/21 vše v k.ú. 
Strakonice v souvislosti se výstavbou: „Prodejna potravin LIDL Strakonice, ul. Ellerova“, za 
podmínek: 
- 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. 
- Při realizaci areálové dešťové kanalizace zakončené kanalizační šachtou na pozemku p.č. KN 1248/1 
nebude na tomto pozemku přerušen provoz na sportovním hřišti. 
II. Souhlasí  
s uzavřením dohody o uložení inženýrských sítí pro uložení areálové splaškové a dešťové kanalizace 
včetně jedné kanalizační šachty, kabelu NN včetně osazení jednoho ks sloupu veřejného osvětlení do 
pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 1255/3, p.č. KN 1248/1, p.č. KN 1250/21 a p.č. KN st. 
2840 vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti se výstavbou: „Prodejna potravin LIDL Strakonice, ul. 
Ellerova“, dle sazebníku, za podmínek: 
 - 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. 
- Při realizaci areálové dešťové kanalizace zakončené kanalizační šachtou na pozemku p.č. KN 1248/1 
nebude na tomto pozemku přerušen provoz na sportovním hřišti. 
III. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné dohody. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
27) Martin Hoch, IČ 74646621 
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 
Usnesení č. 1669/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 1269/1 o výměře cca 1.138 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic, obec Strakonice, za účelem vybudování bezplatného stanoviště pro vodáky.   
Zpevněná parkovací plocha, včetně parkovacího místa pro osoby s průkazem ZTP, není předmětem 
vyhlášeného záměru.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
28) SRSoft spol. s r.o., se sídlem Bezděkovská 30, 386 01 Straknice, IČ: 15818055, DIČ: 
CZ15818055 
- žádost o pronájem částí pozemků p.č. 726/8 a p.č. 726/17, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec 
Strakonice 
Usnesení č. 1670/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Nájemní smlouvy, mezi městem Strakonice a společností  SRSoft spol. s r.o., se sídlem 
Bezděkovská ul. 30, 386 01 Strakonice, IČ 15818055, DIČ: CZ15818055, na užívání částí pozemků 
p.č. 726/8 a p.č. 716/17 o celkové výměře cca 1.930 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, 
za účelem realizace stavby OC Maxim a zařízení staveniště předmětné stavby, za cenu 150.000,- Kč. 
Nájemní smlouva bude uzavřena dobu určitou do 30.11.2016.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné nájemní smlouvy.  
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HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
29) Pavlína Švédová,  
- v zastoupení Lukáše Urbánka,  
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 1288/3 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1671/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 1288/3 o výměře cca 66 m2 v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice, za účelem zřízení předzahrádky k provozovně „kavárny s občerstvením“ umístěné 
v nebytových prostorách čp. 219, Velké náměstí, Strakonice.  
HLASOVÁNO: pro 4/1 proti -  schváleno 

 
30) Pan Stanislav Sedláček,– žádost o pronájem části pozemku  
Usnesení č. 1672/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s cenovou nabídkou pana Sedláčka a dále nesouhlasí s jeho sdělením ohledně časového umístění 
předmětných kontejnerů na pozemek ve vlastnictví města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. st. 635 v k.ú. Strakonice o výměře cca 60 m2  panu Stanislavu 
Sedláčkovi, za cenu 200,- Kč/m2 , tj. celkem 12.000,- Kč ročně. Nájemní smlouva bude uzavřena od 
1.10.2015, vzhledem k tomu, že již v době podání žádosti byly předmětné kontejnery prokazatelně 
umístěny na pozemku v majetku města Strakonice.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
31) Pan František Ťuka,– ukončení nájemní smlouvy výpovědí 
Usnesení č. 1673/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončení nájemní smlouvy číslo 2013 – 406, uzavřené mezi městem Strakonice a panem Františkem 
Ťukou, a to výpovědí, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po 
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné výpovědi.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
32) Prodejní gastro stánek číslo 8 na tržnici u kostela Svaté Markéty - pronájem 
Usnesení č. 1674/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem prodejního gastro stánku číslo 8 včetně pozemku pod markýzou, umístěného na pozemku 
p.č. st. 308  o velikosti cca 20 m2, v k.ú. Strakonice, panu Yener Burakovi, za jeho cenovou nabídku 
5.000,- Kč měsíčně + DPH+ inflace + náklady na služby a energie dle poměrových měřidel, za účelem 
provozování občerstvení, převážně s prodejem zmrzliny a tureckých cukrovinek.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 12-ti měsíců a  v případě, že budoucí nájemce bude plnit 
řádně povinnosti nájemce stanovené předmětnou smlouvou, souhlasí s automatickým prodlužováním 
předmětné smlouvy. 
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele ukončit také 
s dvouměsíční výpovědní lhůtou  bez uvedení důvodu.   
V ceně nájmu za užívání předmětného prodejního gastro stánku je zahrnuto užívání společného 
sociálního zařízení a úklidové komory, tj. stánek číslo 11,  +  náklady za spotřebu elektrické energie a 
vody, kdy budoucí uživatel prodejního gastro stánku má právo toto sociální zařízení užívat, ale i 
povinnost o něj pečovat. 
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Dále je u předmětného gastro stánku ve výši nájmu zahrnuto užívání společného sociálního zařízení 
určeného pro veřejnost a skladu, tj. stánek číslo 12 + náklady za spotřebu elektrické energie a vody, 
kdy budoucí uživatel prodejního gastro stánku má právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o 
něj pečovat.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
33) Prodejní gastro stánek číslo 10 na tržnici u kostela Svaté Markéty - pronájem 
Usnesení č. 1675/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem prodejního gastro stánku číslo 10 včetně pozemku pod markýzou, umístěného na 
pozemku p.č. st. 308  o velikosti cca 20 m2,  v k.ú. Strakonice, panu  Yener Burakovi, za jeho cenovou 
nabídku 5.000,- Kč měsíčně + DPH+ inflace + náklady na služby a energie dle poměrových měřidel, 
za účelem provozování občerstvení, převážně s prodejem kebabu a doplňkové sortimentu.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 12-ti měsíců a  v případě, že budoucí nájemce bude plnit 
řádně povinnosti nájemce stanovené předmětnou smlouvou, souhlasí s automatickým prodlužováním 
předmětné smlouvy. 
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele ukončit také 
s dvouměsíční výpovědní lhůtou  bez uvedení důvodu.   
V ceně nájmu za užívání předmětného prodejního gastro  stánku je zahrnuto užívání společného 
sociálního zařízení a úklidové komory, tj. stánek číslo 11,  +  náklady za spotřebu elektrické energie a 
vody, kdy budoucí uživatel prodejního gastro stánku má právo toto sociální zařízení užívat, ale i 
povinnost o něj pečovat. 
Dále je u předmětného gastro stánku ve výši nájmu zahrnuto užívání společného sociálního zařízení 
určeného pro veřejnost a skladu, tj. stánek číslo 12 +  náklady za spotřebu elektrické energie a vody, 
kdy budoucí uživatel prodejního gastro stánku má právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o 
něj pečovat.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
34) Žádost o odškodnění – poškození hrobu 
Usnesení č. 1676/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s úhradou škody nahlášenou paní Mgr. Pavlou Švecovou ve výši 2.000,- Kč, která byla způsobená 
pádem stromu při vichřici 8.července 2015, a to z důvodu, že bylo shledáno, že v daném místě a čase 
byla detekována silná bouřková aktivita se silným nárazovým větrem síly vichřice, tedy živelná 
událost. Město Strakonice nezanedbalo náležitý dohled, tzn. že vykonávalo vlastnická práva řádně, 
nemohlo pád stromu předvídat ani mu zabránit, pád byl způsoben větrem síly vichřice, a tudíž město 
Strakonice jako vlastník stromu za způsobenou škodu neodpovídá. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
35) Pronájem nebytových prostorů – tělocvična v budově č.p. 193 v ul. Lidické ve Strakonicích  
Usnesení č. 1677/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a Florbalovým oddílem FbC Strakonice, z.s., 
se sídlem Kosmonautů 1261, Strakonice, jejímž předmětem bude pronájem tělocvičny v budově č.p. 
193 v Lidické ulici ve Strakonicích, nacházející se na pozemku p.č. st.  228 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice, za níže uvedených podmínek: nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 5 let, nájemce 
bude využívat tělocvičnu pro sportovní činnost florbalového klubu v hodinách dohodnutých se 
zástupcem organizace STARZ, za nájemné ve výši 185,- Kč/ hodinu.   
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II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
37) Žádost o povolení umístění vývěsné skříňky na veřejném prostranství. 
Žadatel:  Český  rybářský svaz,  z.s.,  MO Strakonice,  Katovická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1678/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s osazením vývěsné skříňky Českého rybářského svazu v ulici U Sv. Markéty na pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice.  
Osazení bude dočasné, do doby realizace nových vývěsných skříní dle Městského informačního  a 
orientačního  systému města Strakonic a bude provedeno na náklady žadatele.   
Souhlas s osazením vývěsné skříňky nenahrazuje příslušné rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ 
Strakonice. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
38) Vyjádření odborů Městského úřadu Strakonice k projednávaným záležitostem v komisi 
majetkové a bytové 
Usnesení č. 1679/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá  
všem odborům, které předkládají svá vyjádření k materiálů projednávaných v komisi majetkové a 
bytové, aby jasně definovaly svá stanoviska, tzn. sdělily jednoznačné doporučení. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
39) Pan Zdeněk Kolinger,– žádost o znovuprojednání provlhání sklepních prostor domu č.p. 176 
Heydukova ulice 
Usnesení č. 1680/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Trvá 
na usnesení RM č. 2215/2012, tzn. souhlasit s opravou asfaltového chodníku před čp. 176 na náklady 
města Strakonice, a to po provedení stavebních úprav na tomto domě a dále nesouhlasit s finančním 
podílem města Strakonice na stavebních úpravách RD  čp. 176, při odizolování podzemní části domu. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
Odešel Mgr. Hrdlička 
 
40) Opěrná stěna v ulici Máchova u rodinného domu č.p. 605, Strakonice  
Usnesení č. 1681/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s postavením opěrné zdi na pozemku p.č. 558/18 v k.ú. Strakonice u čp. 605 oddělující předmětný 
pozemek od chodníku v ulici Máchova, pokud by podíl města Strakonice na celkových nákladech na 
realizaci činil 84,33% a majitelů čp. 605 by byl ve výši 15,67%. 
I. Trvá  
na usnesení RM č. 0584/2015 ze dne 15.4.2015, tzn. postavit předmětnou opěrnou zeď za podmínky 
spolufinancování stavby majitelem sousedního pozemku. 
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HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

 
41) Opěrná stěna v ulici Máchova a Zvolenská u rodinného domu č.p. 604, Strakonice  
Usnesení č. 1682/2016 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Trvá  
na usnesení RM č. 0584/2015 ze dne 15.4.2015, tzn. postavit předmětnou opěrnou zeď za podmínky 
spolufinancování stavby majitelem sousedního pozemku. 
HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

Přišel Mgr. Hrdlička 
 
1) Uvolněná bytová jednotka č. 001 o velikosti 1+1 (43,80 m2) v domě č.p. 593, ul. Petra Bezruče,  
Strakonice I  
Usnesení č. 1683/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 001/593 o velikosti 1+1 (43,80 m2) v domě č.p. 593, ul. Petra Bezruče, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 
72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) panu Ing. Miroslavu Zachovi, za cenu  
213.800,-Kč. 
II. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Ing. Miroslavem Zachem, jejímž 
předmětem bude prodej b.j. 001/593 o velikosti 1+1 (43,80 m2) v domě č.p. 593, ul. Petra Bezruče, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 
213.800,-Kč, v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky, písemně požádá o vyhotovení této 
smlouvy.  
III. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem Ing. Miroslavem Zachem, jejímž předmětem bude 
prodej b.j. 001/593 o velikosti 1+1 (43,80 m2) v domě č.p. 593, ul. Petra Bezruče, Strakonice I, včetně  
spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu 213.800,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že 
zájemce o koupi bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+1 (43,80 m2) v domě č.p. 593 ul. Petra Bezruče, 
Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
2) Uvolněná bytová jednotka č. 005 o velikosti 1+1 (61,20 m2)  v domě č.p. 610, ul. Petra Bezruče,  
Strakonice I  
Usnesení č. 1684/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s prodejem b.j. 005/610 o velikosti 1+1 (61,20 m2) v domě č.p. 610, ul. Petra Bezruče, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 
72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) panu Ing. Miroslavu Zachovi, za  cenu  
727.800,-Kč. 
II. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Ing. Miroslavem Zachem, jejímž 
předmětem bude prodej b.j. 005/610 o velikosti 1+1 (61,20 m2) v domě č.p. 610, ul. Petra Bezruče, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 
727.800,-Kč, v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky, písemně požádá o vyhotovení této 
smlouvy.  
III. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem Ing. Miroslavem Zachem, jejímž předmětem bude 
prodej b.j. 005/610 o velikosti 1+1 (61,20 m2) v domě č.p. 610, ul. Petra Bezruče, Strakonice I, včetně  
spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu 727.800,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že 
zájemce o koupi bytové jednotky č. 005 o velikosti 1+1 (61,20 m2) v domě č.p. 610, ul. Petra Bezruče, 
Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
3) Uvolněná bytová jednotka č. 007 o velikosti 1+1 (50,30 m2)  v domě č.p. 1237, ul. Mládežnická,  
Strakonice I  
Usnesení č. 1685/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 007/1237 o velikosti 1+1 (50,30 m2) v domě č.p. 1237, ul. Mládežnická, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 
72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) paní Hedvice Špatné, za  cenu  666.666,-Kč. 
II. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní Hedvikou Špatnou, jejímž předmětem 
bude prodej b.j. 007/1237 o velikosti 1+1 (50,30 m2) v domě č.p. 1237, ul. Mládežnická, Strakonice I, 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za  cenu 666.666,-Kč,  
v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky,  písemně požádá o vyhotovení této smlouvy.  
III. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní Hedvikou Špatnou, jejímž předmětem bude prodej b.j. 
007/1237 o velikosti 1+1 (50,30 m2) v domě č.p. 1237, ul. Mládežnická, Strakonice I, včetně  
spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu  666.666,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
Souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že 
zájemce o koupi bytové jednotky č. 007 o velikosti 1+1 (50,30 m2) v domě č.p. 1237 ul. Mládežnická, 
Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
4) Výmaz zástavního práva k b.j. v domech č.p. 76, 77, 78 ul. Bezděkovská, Strakonice 
Usnesení č. 1686/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
 
I. Nedoporučuje ZM 
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souhlasit s podáním žádosti o výmaz zástavního práva zapsaného ve prospěch Ministerstva pro místní 
rozvoj k b.j. vystavených formou vestaveb v bytových domech č.p. 76, 77, 78 ul. Bezděkovská, 
Strakonice II. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

5) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč 
Usnesení č. 1687/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice, jehož pořizovací cena je vyšší než 
20.000,- Kč: 
Základní škola Povážská Strakonice: 
- soubor nábytku Classic – poř. cena 61.267,- Kč, r. poř. 2000  
Městská policie Strakonice: 
- počítač – poř. cena 48.988,10 Kč, r.poř. 1996 
Šmidingerova knihovna Strakonice: 
- Canon Copy IR 1600 – poř. cena 39.991,60 Kč, r.poř. 2002 
Město Strakonice – vybavení dětských hřišť: 
- Roundabout  151155, Hags – Rennerovy sady - poř. cena 63.684,60 Kč, pořízen  11.09.2003  
- 4 houpačka Swing set 120404, Hags – Rennerovy sady - poř. cena 49.739,55 Kč,  pořízena 
11.09.2003  
- Pružinovka CH-D-005 – DH Zvolenská - poř. cena 26.656,- Kč, pořízena 11.12.2007. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
7) Pan Martin Molhanc,– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1688/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku pč. 613/2 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Strakonice s tím, 
že požadovaná část pozemku bude respektovat rozhodnutí Technických služeb Strakonice a  přesná 
výměra bude určena na základě geometrického plánu.    
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
8) Společenství vlastníků pro dům čp. 292 ve Strakonicích, Strakonice – Přední Ptákovice, U 
Zahrádek 292, 386 01, IČ: 281 28 753, zastoupená předsedou SVJ paní Vlastou Soukupovou – 
žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1689/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku pč. 320/400 o výměře cca 1.300 m2  v k.ú. 
Přední Ptákovice, tj. část pozemku nacházející v boční a zadní části bytových domů čp. 292, čp. 293, a 
čp.  294, včetně svahu, nacházející se za bytovými domy, přesná výměra pozemku bude určena na 
základě geometrického plánu. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
9) Manželé Věra a Tomáš Policarovi,– žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 1690/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 447/3 o výměře cca 220 m2 v k.ú. 
Strakonice, to znamená část pozemku od p.č. 580/2 až k nemovitosti p.č. 1670, včetně cihlového plotu, 
vše v k.ú. Strakonice.  
Přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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10) Pan Jiří Chvál,– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1691/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 765/112  v k.ú. Strakonice, o výměře 26 
m2 .  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
11) Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Strakonice, Katovická 175, Strakonice – žádost 
o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1692/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku  p.č. 492/1 o výměře cca 47 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice,  přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
14) Manželé Ing. Marek a Jana Osvaldovi,– žádost o odstoupení od smlouvy 
Usnesení č. 1693/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

souhlasit s uzavřením dodatku ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 2013-011, jehož předmětem 
bude odstoupení od smlouvy a následné vrácení celé částky zálohy na kupní cenu ve výši 888.250,- Kč 
manželům Osvaldovým,  
II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
15) Pan Ing. Pavel Svoboda,  
- žádost o vyjádření města Strakonice k předkupnímu právu k nemovité věci 
- žádost o souhlas města Strakonice s postoupením práv a povinností z nájemní smlouvy 
Usnesení č. 1694/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy číslo 02-106, jež je uzavřena mezi městem 
Strakonice a panem Ing. Pavlem Svobodou, na nového vlastníka stavby čp. 72 v k.ú. Strakonice, 
kterým se stane pan Pavel Vlček  
II. Nedoporučuje ZM 
souhlasit 
s uplatněním předkupního práva ke stavbě č.p. 72 (stavba občanské vybavenosti – provozovna 
rychlého občerstvení  s posezením a dětským minihřištěm – Na Zavadilce) v k.ú. Strakonice, 
nacházející se na pozemku p.č. st. 374, jež je ve vlastnictví města Strakonice a jeho užívání je řešeno 
nájemní smlouvou číslo 02-106. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
16) Pan Jakub Viták,– žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 1695/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
 
 
 
 
I. Nedoporučuje ZM 
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souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 746/7 o výměře cca 480 m2 v k.ú. Strakonice za nabídkovou 
cenu pana Vitáka, tj. 320,- Kč/m2. 
II. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 746/7 v k.ú. Strakonice o výměře cca 480 m2 panu Jakubu 
Vitákovi, za cenu  400,- Kč/m2 vč. DPH. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
Cenu za vypracování znaleckého posudku ve výši 2.250,- Kč uhradí město Strakonice.   
III. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
17) Pan Jiří Chalupa,– žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 1696/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1394 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Strakonice panu Jiřímu 
Chalupovi, za cenu 450,- Kč/m2 vč. DPH. Přesná výměra bude určena na základě geometrického 
plánu. Kupující bere na vědomí, že  severní část pozemku, kde je navržené  veřejné prostranství v  šíři 
cca 2 m, je možné  odkoupit pouze s tím, že tato část pozemku nebude moci být oplocena.  
Cenu za vypracování znaleckého posudku ve výši 2.250,- Kč uhradí město Strakonice.   
II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
18) Manželé Jaroslav a Šárka Hrdinovi, – návrh na dohodu o změně Smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní 
Usnesení č. 1697/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

souhlasit s převedením předmětného pozemku p.č. 537/3 v k.ú.Strakonice do vlastnictví manželů 
Jaroslava a Šárky Hrdinových, formou kupní smlouvy s tím, že manželé Hrdinovi zaplatí smluvní 
pokutu za nedodržení podmínek Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve výši 32.000,- Kč.  
I. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem Dohody o zrušení budoucí kupní smlouvy a Kupní smlouvy.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
19) Manželé Martin a Kamila Švecovi,– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 1698/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 390/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 6 
m2, přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
20) Dotřiďovací linka odpadů – vložení do majetku společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o.  
Usnesení č. 1699/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vkladem jedné poloviny dotřiďovací linky odpadů z majetku města Strakonice do 
základního kapitálu společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o., IČ 49062417, se sídlem Vydlaby 175, 397 01 
Písek – Smrkovice. 
II. Pověřuje 
pana Milana Jungvirta kladně hlasovat o vkladu jedné poloviny dotřiďovací linky odpadů do majetku 
společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. na valné hromadě společnosti.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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21) Smlouva o smlouvě budoucí kupní - úprava výměry odkupovaného pozemku 
Usnesení č. 1700/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. 2014-79, s uzavřením kupní smlouvy 
mezi městem Strakonice, IČ 00251810, se sídlem Velké nám. 2, 386 01 Strakonice, a společností 
SRSoft spol. s r.o., IČ 15818055, se sídlem Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice,  jejímž předmětem 
bude prodej části pozemku parc.č. 726/17 a části pozemku parc.č. st. 1285 (nyní jako pozemková 
parc.č. 852) v kat. území Nové Strakonice s upřesněnou výměrou 69 m2 dle geometrického plánu, 
kterým byla zaměřena přístavba OC MAXIM (GP nově zaměřeno jako parcela č. st. 1296 o výměře 69 
m2, která slučuje část parc.č. 726/17 o výměře 52 m2 a část parc.č. 852 o výměře 17 m2). Ostatní 
podmínky prodeje dle smlouvy o smlouvě budoucí se nemění. 
II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné kupní smlouvy.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
22) Prodej pozemku v průmyslové zóně Kání Vrch parc.č. 1208/16 v kat. území  Strakonice  
Usnesení č. 1701/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku parc.č. 1208/16 o výměře 1724 m2 v kat. území 
Strakonice, a to s následujícími podmínkami. Prodej bude realizován  za podmínky sjednání výhrady 
zpětné koupě, které bude město oprávněno využít, pokud nebude na pozemku realizován 
podnikatelský záměr v souladu s koncepcí průmyslové zóny (pozemek nebude sloužit pouze jako 
prostorová rezerva pro podnikání, ale bude nejpozději do 10 let k podnikání skutečně využit). Další 
podmínkou prodeje je, že bude respektována vzrostlá zeleň (stromy) nacházející se na pozemku.     
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

23) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70 99 42 34, se sídlem Dlážděná 
1003/7, Praha 1 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti  s  realizací stavby: 
„Strakonice, úprava příjezdové komunikace k ČOV“  
Usnesení č. 1702/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi 
smluvními stranami, a to Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70 99 42 34, se 
sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 (strana povinná)  a městem Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, 
Strakonice, IČ: 00251810 (strana oprávněná). Předmětem této smlouvy je zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice, spočívající v povinnosti povinného 
strpět na části pozemku p.č. 1354/1 v k.ú. Strakonice zřízení a provozování pozemní komunikaci 
k ČOV Strakonice, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 3538-52/2015, vyhotoveným 
společností Geoteka s r.o., se sídlem Bavorova 318, Strakonice. 
Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úhradu ve 
výši 10.000,-Kč + DPH v zákonné výši.  
II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města  podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
24) Pan Dušan Kornoušek, - přijetí daru, dílu „a“ pozemku p.č. 403/3 o výměře 2 m2 v k.ú. 
Přední Ptákovice 
Usnesení č. 1703/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s přijetím daru, a to  dílu „a“ pozemku p.č. st. 403/3 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 2 m2 

ve vlastnictví p.Dušana Kornouška,  který bude přisloučen k pozemku p.č. 597/1v k.ú. Přední 
Ptákovice, jenž je ve vlastnictví města Strakonice. 
II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

25) Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, IČ: 00031917 se sídlem náměstí Hrdinů 69, Volyně  – 
vyhlášení záměru na směnu pozemku p.č. 747/4 v k.ú. Nové Strakonice a pozemku p.č. 147/17 
v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 1704/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu pozemku p.č. st. 147/17, odděleného geometrickým plánem 
z  pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice o výměře 152 m2 (vlastník město Strakonice) za pozemek  p.č. 
747/4 o výměře 101 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice (vlastník Jednota, spotřební družstvo ve Volyni). 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

26) Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, náměstí Hrdinů 69, PSČ: 387 01, IČ: 00031917, DIČ: 
CZ00031917 – směna částí pozemků p.č.st. 800/2 a p.č. st. 2181, vše v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 1705/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Strakonice a Jednotou, spotřebním družstvem ve 
Volyni, jejímž předmětem bude směna části pozemku ve vlastnictví města, a to p.č. st. 800/2 o výměře 
cca 230 m2 za  část pozemku p.č. st. 2181 o výměře cca 45 m2, vše v k.ú. Strakonice, s doplatkem 
Jednoty, spotřební družstvo ve Volyni, městu Strakonice. Doplatek je ve výši, která bude dána 
rozdílem hodnot směňovaných  nemovitostí,  přičemž  tyto  ceny  nemovitostí jsou stanoveny podle 
znaleckého posudku  (obvyklá cena),  kdy cena za 1 m2 je 720,-Kč. Přesná výměra bude určena podle 
geometrického plánu. V případě, že bude vodovodní přípojka uložená v pozemku p.č. st. 800/2 
zasahovat na část pozemku p.č. st. 800/2, která je předmětem této smlouvy, Jednota na své náklady 
tuto přípojku přeloží.  
II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
27) STRAKON, s.r.o., IČ: 25188488, DIČ:CZ699001972, se sídlem Baarova 268, Strakonice – 
vyhlášení záměru na směnu pozemků 
Usnesení č. 1706/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 761/2 o výměře cca 60 m2 a části 
pozemku p.č. 759/4 o výměře cca 151 m2 (vše vlastník město Strakonice) za pozemek p.č. 757/1 o 
výměře 211 m2 (vlastník STRAKON, s r.o.), vše v k.ú. Strakonice. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
28) Výkup pozemků z důvodu plánované stavby „Protizáplavové opatření v oblasti Přední 
Ptákovice“  
Usnesení č. 1707/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
v souvislosti s plánovanou stavbou „Protizáplavové opatření v oblasti Přední Ptákovice“ 
souhlasit s výkupem části pozemku p.č. 395 o výměře cca 3 060 m2 v k.ú. Přední Ptákovice, za kupní 
cenu 250,-Kč za m2, celkem cca 765.000,-Kč. Kupní cena bude uhrazena ve 2 ročních splátkách, 
přičemž 1. splátka ve výši 50 % z kupní ceny bude uhrazena v roce 2016, a to do 1 měsíce od podpisu 
předmětné kupní smlouvy, zbytek kupní ceny bude uhrazen do 30.6.2017. Přesná výměra bude 
stanovena po vypracování geometrického plánu. 
II. Doporučuje ZM 
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souhlasit s výkupem části pozemku p.č. 252/1 o výměře  2 618 m2 a pozemku p.č. 252/2 o 
výměře 466 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice, za kupní 250,-Kč za m2, celkem 771.000,-Kč. 
Kupní cena bude uhrazena ve 2 ročních splátkách, přičemž 1. splátka ve výši 50 % z kupní 
ceny bude uhrazena v roce 2016, a to do 1 měsíce od podpisu předmětné kupní smlouvy, 
zbytek kupní ceny bude uhrazen do 30.6.2017.  
III. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem části pozemku p.č. 243/1 o výměře cca 16 734 m2  v k.ú. Přední Ptákovice, za 
kupní cenu 250,-Kč za m2, celkem cca 4 183 500,-Kč. Kupní cena bude uhrazena ve 2 ročních 
splátkách, přičemž 1. splátka ve výši 50 % z kupní ceny bude uhrazena v roce 2016, a to do 1 měsíce 
od podpisu předmětné kupní smlouvy, zbytek kupní ceny bude uhrazen do 30.6.2017. Přesná výměra 
bude stanovena po vypracování geometrického plánu. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem části pozemku p.č. 232/1 o výměře cca 1 036 m2 a části pozemku p.č. 232/2 o 
výměře cca 192 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice, za kupní cenu 250,-Kč za m2, celkem cca 307.000,-
Kč. Kupní  cena  bude  uhrazena  ve 2 ročních splátkách, přičemž 1. splátka ve výši 50 % z kupní ceny 
bude uhrazena v roce 2016, a to do 1 měsíce od podpisu předmětné kupní smlouvy, zbytek kupní ceny 
bude uhrazen do 30.6.2017. Přesná výměra bude stanovena po vypracování geometrického plánu. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
29) Manželé Ing. Boris Cvetinov a Ing. Atanaska Cvetinová,– žádost o výmaz  předkupního 
práva  
Usnesení č. 1708/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s  výmazem předkupního práva pro město Strakonice k pozemku  p.č. 33/32 o výměře 223 
m2, podílu o velikosti 1/9 k pozemku p.č. 33/60 o výměře 111 m2 a podílu o velikosti 1/58 k pozemku 
p.č. 33/69 o výměře 514 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

30) Pan Tomáš Macholda a pan Karel Holý, -   žádost o výmaz předkupního práva  
Usnesení č. 1709/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s výmazem    předkupního  práva  pro  město  Strakonice  k  pozemku  p.č.  116/2  o  výměře 
1 030 m2 v  k.ú. Dražejov u Strakonic, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
31) AGROKAT spol. s r.o., IČ: 4902296  -  žádost o stanovisko k uplatnění předkupního práva  
Usnesení č. 1710/2016 (42/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s nevyužitím nabídky koupě podílu o velikosti 1/16 k pozemku p.č. 523/1  v k. ú. Strakonice 
o výměře 12 911 m2, od pana Vladislava Pivrnce, Národní 1006, Prachatice (vlastník této  nemovité 
věci) z titulu předkupního práva, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

Přišel Ing. Moučka 
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1) ZŠ  Jezerní č.p. 1280 - rekonstrukce  výdejního pultu kuchyně  
Usnesení č. 1711/2016 (42/1b) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
bod I usnesení rady města č. 1441/2015 ze dne 25.11.2015 
II. Souhlasí  
v souvislosti s realizací akce „ZŠ Jezerní čp. 1280 - rekonstrukce výdejního pultu“ s uzavřením 
dodatku ke smlouvě o dílo č. 2015 – 00326  uzavřené mezi městem Strakonice a společností 
KOVOLIKA STAINLESS s.r.o., IČ 26933217, se sídlem Tovární 739/1, 643 00 Brno, jehož 
předmětem bude smírné řešení. Jedná se o zúžení rozsahu díla o tu část, která vykazuje vady, nový 
termín dokončení a předání díla, případně možnost uvedení do předčasného užívání, aby byla 
legalizována doba, po kterou je dílo nyní užíváno. Zhotovitel se zaváže předmětnou část díla na své 
náklady demontovat a odvézt. Dále by předmětem dodatku bylo i ujednání ohledně neuplatňování 
smluvní pokuty za prodlení s předáním díla a rovněž neuplatňování sankcí ze strany zhotovitele v 
souvislosti s tím, že dosud nebyla uhrazena cena za dílo. V souvislosti se zúžením předmětu díla bude 
cena díla snížena o částku 100.000,-Kč.  
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
2) ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha, Nové Město – bezúplatný převod pozemku p.č. 1371/20 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 1712/2016 (42/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit bezúplatným převodem pozemku p.č. 1371/20  o výměře 250 m2 v k.ú. Strakonice, od ČR – 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha, Nové Město.  
II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
3) Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická ul. 49/110, 370 44 České 
Budějovice, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390 
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 209/1 v k.ú. Strakonice a dále části pozemku p.č. 491/7 
v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č. 1713/2016 (42/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce, mezi městem Strakonice a společností Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, správa České Budějovice, se sídlem Lidická ul. 49/110, 370 44 České Budějovice, IČ: 65993390, 
DIČ: CZ65993390, na část pozemku p.č. 209/1 o výměře cca 71,3 m2 v k.ú. Strakonice a dále na část 
pozemku p.č. 491/7  o výměře cca 122,5 m2 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, za účelem 
zřízení zázemí stavby v rámci opravy mostu – I/22 Strakonice, most evidenční číslo 22-037.  
Výpůjčka předmětných částí pozemků bude řešena tzv. krátkodobou smlouvou o výpůjčce tj. na dobu 
určitou – 29 dnů. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 209/1 o výměře cca 71,3 m2 v k.ú. Strakonice a 
dále části pozemku p.č. 491/7  o výměře cca 122,5 m2 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, za 
účelem zřízení zázemí stavby v rámci opravy mostu – I/22 Strakonice, most evidenční číslo 22-037.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 



 22 

4) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odkup dřevní hmoty z lesů města 
Strakonice v období leden/únor 2016 
Usnesení č. 1714/2016 (42/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem dřevní hmoty z lesů města Strakonice, sortiment dub, firmě Milan Hradecký, Novosedly 
145, 387 16 Volenice, IČ: 60652098, DIČ: CZ7308181694, za cenu 66.000,- Kč bez DPH, tj. za 
celkovou cenu včetně DPH 79.860,- Kč, termín plnění v průběhu měsíce leden/únor 2016.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16 Volenice, IČ: 60652098, DIČ: 
CZ7308181694, za cenu 66.000,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 79.860,- Kč 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
5) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - bezúplatný převod pozemku p.č. 1066/143, oddělený 
z pozemku p.č. 1066/113 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 1715/2016 (42/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
I. Souhlasit  
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, a to k  
pozemku p.č. 1066/143 o výměře 1102 m2 v k.ú. Strakonice, od České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2, na město Strakonice s omezujícími podmínkami, že město Strakonice nepřevede 
předmětný pozemek třetí osobě, nebude tento pozemek využívat ke komerčním či jiným 
výdělečným účelům a ani je nebude pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 10-ti let 
od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.  
II. Pověřit 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

6) Otevřené řízení v souvislosti s dodavatelem akce „Rekonstrukce zázemí plaveckého stadionu – 
technologie bazénu – písková filtrace“ 
Usnesení č. 1716/2016 (42/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s otevřeným řízením na dodavatele akce: „Rekonstrukce zázemí plaveckého stadionu – 
technologie bazénu – písková filtrace“ s vyřazením nabídek nesplňující zákonné požadavky a 
požadavky zadavatele, jedná se o uchazeče: 

- KTS AME s.r.o., Karla Čapka 60/13, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, 
IČ: 42194407 

- CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541 
- AQUA VARIA s.r.o., Univerzitní 1149/33, 301 00 Plzeň, IČ: 26386437 
- JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 386 01 Strakonice, IČ: 28120272 
- VODASERVIS s.r.o., Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 26277841 
- SPORTAKCENT spol. s r.o., Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, IČ: 14892839 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 
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2. Odbor vnitřních věcí 
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o výrobě a zajištění vysílání městského televizního programu 

„Strakonická televize“ 
Usnesení č. 1717/2016 (42/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výrobě a zajištění vysílání městského televizního programu 
„Strakonická televize“ (č. 2015-177) uzavřené dne 22.5.2015 mezi městem Strakonice jako 
objednatelem a společností Strakonická televize, s.r.o., se sídlem Strakonice, Mírová 831, IČO 
26076357, jako zhotovitelem, přičemž předmětem dodatku je rozšíření předmětu smlouvy o zajištění 
vstupu do celoplošného pozemního digitálního vysílání pod hlavičkou Regionální televize CZ, s.r.o., a 
to za celkovou cenu 173.030 Kč. Tato cena bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem 
se splatností 5 dnů od data jejího doručení objednateli. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o výrobě a zajištění vysílání 
městského televizního programu „Strakonická televize“. 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
3. Majetkové záležitosti 

• Pozemek p.č. 1219/7 v k.ú. Strakonice, Heydukova ulice – vyhlášení záměru na prodej – 
doplnění usnesení 

Usnesení č. 1718/2016 (42/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1219/7 v k.ú. Strakonice, nacházející se 
mezi protihlukovou zdí a pozemkem manželů Kolingerových o výměře cca 35 m2, v ulici Heydukova. 
Přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu.  
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
  4. Odbor rozvoje 

• Projekt „Studie odtokových poměrů k.ú. Přední Ptákovice, Strakonice“ – podání žádosti 
o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice   

Usnesení č. 1719/2016 (42/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Ochrana před povodněmi“ na 
projekt „Studie odtokových poměrů k.ú. Přední Ptákovice, 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 „Studie 
odtokových poměrů k.ú. Přední Ptákovice, Strakonice“.  
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

  
• Projekt „Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 a její odloučená pracoviště – vybavení 

učebními pomůckami a vybavení školních zahrad – podání žádosti o dotaci a 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice“    

Usnesení č. 1720/2016 (42/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „ Podpora školství“ na projekt 
„Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 a její odloučená pracoviště – vybavení učebními pomůckami 
a vybavení školních zahrad“. 
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 „Mateřská 
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škola Strakonice, Lidická 625 a její odloučená pracoviště – vybavení učebními pomůckami a vybavení 
školních zahrad“.   
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
• Projekt „Strakonice - bezpečnost silničního provozu a chodců u kruhové křižovatky 

v Ellerově ulici“ podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města 
Strakonice“  

Usnesení č. 1721/2016 (42/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „ Podpora zřízení bezpečnostních 
prvků na pozemních komunikacích“ na projekt „Strakonice - bezpečnost silničního provozu a chodců 
u kruhové křižovatky v Ellerově ulici“ 
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 „Strakonice - 
bezpečnost silničního provozu a chodců u kruhové křižovatky v Ellerově ulici“. 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

   
• Projekt „Pořízení vybavení pro jednotku JPO III/2 Strakonice“ – podání žádosti o dotaci 

a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice   
Usnesení č. 1722/2016 (42/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ na projekt „Pořízení vybavení pro jednotku JPO III/2 
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 „Pořízení 
vybavení pro jednotku JPO III/2 Strakonice.  
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

  
• Projekt „Obnova informačních panelů“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování 

projektu z prostředků města Strakonice    
Usnesení č. 1723/2016 (42/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora cestovního ruchu“ na 
projekt „Obnova informačních panelů“. 
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 „Obnova 
informačních panelů“.  
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
• Projekt „Komplexní zateplení obálky budovy č.p. 137 – Nádvorní budova Městského 

úřadu ve Strakonicích“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 1724/2016 (42/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Komplexní zateplení obálky budovy č.p. 137 – 
Nádvorní budova Městského úřadu ve Strakonicích“ do Operačního programu Životní prostředí 
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(Prioritní osa 5 – Energetické úspory, Oblast podpory 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných 
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, 19 výzva).  
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 „Komplexní 
zateplení obálky budovy č.p. 137 – Nádvorní budova Městského úřadu ve Strakonicích“. 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

   
• Zápis z 4. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 13. 1. 2016   

Usnesení č. 1725/2016 (42/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z 4. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 13. 1. 2016 
II. Bere na vědomí 
Žádost p. Renaty Uhlíkové Vrchlavské o odstoupení z funkce člena Komise pro rozvoj osad 
III. Jmenuje 
P. Janu Kopencovou členkou Komise pro rozvoj osad 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

  
• Zápis z 10. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 28. 1. 2016    

Usnesení č. 1726/2016 (42/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z 10. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 28. 1. 2016 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
• Zpráva o uplatňování územního plánu Strakonice 2011 – 2015 

Projednávání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. arch. Slámová a Mgr. Flachs 
 
Usnesení č. 1727/2016 (42/4) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit v souladu s § 6 a § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění, Zprávu o uplatňování Územního plánu Strakonice 2011 – 2015 včetně Pokynů pro 
zpracování návrhu změny Územního plánu Strakonice 
II. Doporučuje ZM  
uložit odboru rozvoje projednat územně plánovací dokumentaci v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, připomínky k územnímu plánu budou 
posouzeny a projednány v rámci návrhu změny Územního plánu Strakonice 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

     
• Projekt „Monitoring a aktualizace platného plánu sociálních služeb ve správním obvodu 

ORP Strakonice – souhlas s podáním žádosti o dotaci 
Usnesení č. 1728/2016 (42/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
S podáním žádosti o dotaci na projekt „Monitoring a aktualizace platného plánu sociálních služeb ve 
správním obvodu ORP Strakonice“ do programu „Podpora plánování sociálních služeb na území 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji“, kde předkladatelem žádosti bude 
MAS Šumavsko z.s. 
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem potvrzení, že město Strakonice souhlasí s realizací 
projektu. 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 
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5. Odbor školství a CR 
• Licenční smlouva – Pavel Koubek   

Usnesení č. 1729/2016 (42/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy s Pavlem Koubkem. Jedná se o licenci k autorskému dílu perokresby 
bývalého pivovaru na Velkém náměstí. Licence je poskytnuta bezplatně.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
• Zápis z 56. jednání Otavské plavby ze dne 27. 11. 2015   

Usnesení č. 1730/2016 (42/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z  56. jednání projektu Otavské plavby ze dne 27. listopadu 2015. 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

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

Usnesení č. 1731/2016 (42/5) 
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. 
 
Od 10. února do 30. dubna 2016 – Restaurace Jiskra, Dukelská 37, 386 01 Strakonice – pořádá Pavel 
Vlček, Tržní 1151, 386 01 Strakonice – IČO: 13514296 – vždy v pátek a sobotu od 22:00 hod. do 
24:00 hod.   
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
• Zápis z 9. jednání Komise školství ze dne 21.1.2016 

Usnesení č. 1732/2016 (42/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 9. jednání Komise školství ze dne 21.1.2016. 
II. Bere na vědomí 
inspekční zprávu a protokol o kontrole České školní inspekce v Mateřské škole Strakonice, Šumavská 
264. 
III. Revokuje  
bod II. a bod III. usnesení č. 0266/2015 ze dne 4.2.2015 
bod I. a bod II. usnesení č. 0652/2015 ze dne 15.4.2015. 
IV. Schvaluje  
projekt žákovských prospěchových stipendií v základních školách zřizovaných městem Strakonice dle 
předloženého záměru Komise školství od 2. pololetí školního roku 2015/2016 a v letech následujících. 
Jedná se o 120 stipendií v celkové částce 60 tis. Kč pro žáky 2. stupně, která budou všem stipendistům 
vyplácena vždy na konci školního roku prostřednictvím stávajících dětských bankovních účtů, popř. 
nově založených dětských  bankovních účtů v bankovním ústavu dle doporučení města Strakonice. 
V. Ukládá  
odboru školství a cestovního ruchu a odboru finančnímu zajistit plnění veškerých úkonů při realizaci 
tohoto projektu. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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• Darovací smlouva ČZ a.s. 
Usnesení č. 1733/2016 (42/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi ČZ a.s., Sluneční náměstí 2540/5, 158 00  Praha 5 a Městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice, ve které se ČZ a.s. zavazuje poskytovat městu 
Strakonice finanční částku ve výši 200,- Kč za každé dítě měsíčně podle skutečného počtu dětí 
zaměstnanců ČZ a.s., umístěných v MŠ zřizovaných městem Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
• Poskytnutí dotace - Gymnázium Strakonice  

Usnesení č. 1734/2016 (42/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč Gymnáziu Strakonice, Máchova 174, Strakonice, IČO: 
60650443 na zajištění dopravy do partnerského města Bad Salzungen v rámci  
9. mezinárodního workcampu v termínu od  29. 5. do 3. 6. 2016.  
II.  Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Strakonice jako poskytovatelem 
a Gymnáziem Strakonice, Máchova 174, Strakonice, IČO: 60650443 jako příjemcem ve výši 15 000 
Kč na zajištění dopravy do partnerského města Bad Salzungen  v rámci 9. mezinárodního workcampu 
v termínu od 29. 5. do 3. 6. 2016 v předloženém znění.   
III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
  6. Odbor informatiky a provozu 

• Dodatek č. 8  ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení č. 
TP/MIS/Strakonice 

Usnesení č. 1735/2016 (42/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 8 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení č. 
TP/MIS/Strakonice jehož předmětem je rozšíření tech. podpory o vazbu mezi aplikací Příjmy 
Cityware a účetnictví Fenix,  uzavřené mezi Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 38601 Strakonice a 
firmou Geovap, spol. s r.o. Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku smlouvy 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
  7. MěÚSS 

• Darovací smlouvy o věcném daru 
Usnesení č. 1736/2016 (42/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přijetím darů dle § 27, odst. 5, písm. b), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

• pro potřeby Domova pro seniory, Rybniční 1282, 386 01  Strakonice 

od firmy Perfect Distribution, a.s., 
sídlo: U Spalovny 4582/17, 796 01  Prostějov 
IČO: 47675934, DIČ: CZ699000899 
věcný dar v celkové hodnotě 16 970,- Kč 
- invalidní vozík repasovaný 4 ks (3 500,- Kč/ks, tzn. celkem 14 000,- Kč) 



 28 

- chodítko čtyřkolečkové repasované s košíkem 3 ks (990,- Kč/ks, tzn. celkem 2 970,- Kč) 
 

• pro potřeby Domova pro seniory, Lidická 189, 386 01  Strakonice 

od firmy MK Market spol. s.r.o. 
sídlo: Povodňová 10/2117, 143 00 Praha 4 
IČO: 62412051, DIČ: CZ62412051 
věcný dar v celkové hodnotě 44 892,- Kč 
- polohovací elektrické lůžko 2ks 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví organizace.  
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
  8. Kancelář starosty 

• Vlajka pro Tibet 
Usnesení č. 1737/2016 (42/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyvěšením Tibetské vlajky dne 10.3.2016 na hlavní budově MěÚ („Vlajka pro Tibet“) u příležitosti 
57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. 
II. Ukládá 
odboru informatiky a provozu – oddělení správní vyvěsit vlajku. 
HLASOVÁNO: pro 4/2 proti -  schváleno 

 
• FK Junior Strakonice, o.s. – žádost o bezplatný pronájem plochy Beranova dvora 

Usnesení č. 1738/2016 (42/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatným pronájmem plochy Beranova dvora občanskému sdružení Fotbalovému klubu Junior 
Strakonice, o.s., Na Křemelce 512, Strakonice a to ve dnech 24.9. a 25.9.2016 za účelem  zajištění 
parkování v době konání Václavské pouti. 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
• Memorandum o společném zájmu Římskokatolické farnosti Strakonice a města 

Strakonice 
Usnesení č. 1739/2016 (42/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením memoranda o společném zájmu Římskokatolické farnosti Strakonice a města Strakonice 
ve věci využití pozemků bezprostředně přiléhajících ke kostelu sv. Markéty. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem tohoto memoranda. 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
  9. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 1 – 8 
Usnesení č. 1740/2016 (42/9) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit 
RO  č. 1  -  finanční vypořádání s jednotlivými odbory MěÚ      

      Zvýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2016 o částku  23 888 400,- Kč na úhradu výdajů,  
      jejichž předpokládané financování v roce 2015 nebylo provedeno a převádí se do roku 2016: 

366 000,- Kč  odborná správa lesů – úhrada faktur za zadané zakázky – kácení stromů u    
Blatenského mostu, odstranění následků kalamity  - kůrovec  
 (rozp. 2015: 1 430,0 tis. Kč, čerpáno: 1 062,8 tis. Kč, zbývá: 367,2 tis. Kč) 
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1 644 000,- Kč přesun prostředků na výkupy pozemků z důvodu provedení protipovodňových 
opatření v ul. Pohraniční stráže a výkup pozemků pod komunikacemi v okolí 
obchodního domu Billa u nádraží 

 (rozp.2015: 2 922,0 tis. Kč, čerpáno: 1 277,9 tis. Kč, zbývá: 1 644,1 tis.Kč) 
  725 000,- Kč přesun prostředků na provedení nových plakátovacích ploch 
 (rozp. 2015: 900,0 tis. Kč, čerpáno: 175,0 tis. Kč, zbývá: 725,0 tis.Kč) 
  758 000,- Kč přesun prostředků na akci „ÚV Pracejovice  - rekonstrukce“ na  

 dofinancování akce ve zkušebním provozu, úhrada prací dle vystavených 
objednávek 

 (rozp. 2015: 77 888,4 tis.Kč, čerpáno: 77 129,0 tis.Kč, zbývá: 759,4 tis.Kč) 
  367 000,- Kč přesun prostředků na opravy a rekonstrukce vodovodů a  kanalizací  
 (rozp. 2015: 2 833,0 tis. Kč, čerpáno: 2 462,6 tis. Kč, zbývá: 370,4 tis. Kč) 
  169 000,- Kč přesun prostředků na opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků a  s tím 

spojené vypracování projektové dokumentace (úprava projekt. dokumentace 
komunikace Větrolamka, opravy chodníků Bezděkovská ul) 

     (rozp. 2015: 4 750,9 tis. Kč, čerpáno: 4 581,8 tis. Kč, zbývá: 169,1 tis. Kč) 
1 086 000,- Kč přesun prostředků na akci „Regenerace sídliště Stavbařů“ na dofinacování akce 

v případě získání dotace 
 (rozp.2015: 1 108,0 tis. Kč, čerpáno: 21,8 tis. Kč, zbývá: 1 086,2 tis.Kč) 
    50 000,- Kč  přesun prostředků na dofinacování akce „Revitalizace Rennerových sadů“ 
 (rozp. 2015: 5 150,0 tis. Kč, čerpáno:  4 483,4 tis. Kč, zbývá: 666,6 tis.Kč) 

805 000,- Kč přesun prostředků na akci „Výměna oken a dveří, Stavbařů čp. 204, 205, 206“ na 
financování 2. etapy stavebních úprav 

 (rozp. 2015: 4 500,0 tis.Kč, čerpáno: 3 694,6 tis.Kč, zbývá: 805,4 tis.Kč) 
6 395 000,- Kč přesun prostředků na akci „Stavební úpravy zimního stadionu“ na  financování 

schválené akce 
 (rozp. 2015: 6 882,6 tis. Kč, čerpáno: 486,4 tis. Kč, zbývá: 6 396,2 tis. Kč) 
3 483 000,- Kč přesun prostředků na akci „Rekonstrukce plaveckého stadionu ve Strakonicích – 

výměna pískových filtrů“ na financování schválené akce 
 (rozp. 2015: 3 628,1 tis. Kč, čerpáno: 144,2 tis. Kč, zbývá: 3 483,9 tis. Kč) 
  570 000,- Kč přesun prostředků na akci „Výměna výdejního pultu ve školní jídelně ZŠ  F. L. 

Čelakovského, budova v Jezerní ulici“. Z důvodu neodstraněných vad díla nebyla 
akce loni převzata a uhrazena 

     (rozp. 2015: 600,0 tis. Kč, čerpáno: 29,5 tis. Kč, zbývá: 570,5 tis. Kč) 
2 229 000,- Kč   přesun prostředků na akci „ZŠ Povážská – výstavba nové  budovy“   na dokončení 

stavby, v současné době je pozastavena úhrada faktur z důvodu reklamovaných 
závad 

     (rozp. 2015: 2 558,0 tis. Kč, čerpáno: 328,6 tis. Kč, zbývá: 2 229,4 tis. Kč) 
  120 000,- Kč přesun prostředků na úhradu znaleckých posudků -  na zpracování znaleckého 

posudku řešené závady na ZŠ Povážská 
 (rozp. 2015: 260,0 tis. Kč, čerpáno: 139,6 tis. Kč, zbývá: 120,4 tis. Kč) 
2 465 000,- Kč přesun nevyčerpaných prostředků na úhradu právních služeb  
 (rozp. 2015: 5 000,0 tis.Kč, čerpáno: 2 534,3 tis.Kč, zbývá: 2 465,7 tis. Kč) 
    48 000,- Kč přesun prostředků na energetické audity na financování zadaného auditu a 

energetického průkazu k objektu bývalé MŠ Ellerova 
     (rozp. 2015: 162,6 tis. Kč, čerpáno: 114,1 tis. Kč, zbývá: 48,5 tis. Kč) 
  100 000,- Kč přesun prostředků na zpracování žádosti o dotaci na akci „Jímání vody 

Pracejovice“ 
 (rozp. 2015: 130,0 tis. Kč, čerpáno: 26,8 tis. Kč, zbývá: 103,2 tis. Kč) 
  100 000,- Kč přesun prostředků na položku studie a územní plán na zpracování studie 

příležitostí - brownfields 
 (rozp. 2015: 200,0 tis. Kč, čerpáno: 57,4 tis. Kč, zbývá: 142,6 tis. Kč) 

       496 900,- Kč přesun nadačního příspěvku ČEZ na realizaci workoutového hřiště, finanční 
prostředky byly připsány na účet města v prosinci roku 2015, realizace proběhne 
v roce 2016 

     7 500,- Kč přesun nevyčerpaných prostředků z položky Zdravé město na úhradu výdajů 
spojených s realizací Dobrovolně pro Strakonice 2016 

     (rozp. 2015: 103,0 tis. Kč, čerpáno: 95,5 tis. Kč, zbývá: 7,5 tis. Kč) 
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       200 000,- Kč přesun příspěvku firmy ZNAKON, a.s. na vybudování dětského hřiště v areálu 
školy Dukelská dle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 16.11.2015, 
finanční prostředky byly připsány na účet města v prosinci roku 2015 

     15 000,- Kč přesun prostředků odboru ŠaCR na vydání publikace Ohlédnutí za sportem 
Strakonice, bude realizováno v roce 2016  

     (rozp. 2015: 30,0 tis. Kč, čerpáno: 11,2 tis. Kč, zbývá: 18,8 tis. Kč) 
        539 000,- Kč přesun prostředků odboru ŽP na projektové práce a studie spojené s odpadovým 

hospodářstvím – bioodpady 
 (rozp. 2015: 750,0 tis. Kč, čerpáno: 210,1 tis. Kč, zbývá: 539,9 tis. Kč) 
  435 000,- Kč    přesun nevyčerpaného příspěvku ze státního rozpočtu na výkon pěstounské   

                           péče 
     (rozp. 2015: 464,4 tis. Kč, čerpáno: 29,4 tis. Kč, zbývá: 435,0 tis. Kč) 
   15 000,- Kč    přesun prostředků na reprezentaci a zajištění pohoštění 
 (rozp. 2015: 165,0 tis. Kč, čerpáno: 149,6 tis. Kč, zbývá: 15,4 tis. Kč) 

       700 000,- Kč přesun prostředků na podporu MHD ve Strakonicích na základě Smlouvy o 
zajištění osobní dopravy jako veřejné  služby na území města Strakonice. 

 (rozp. 2015: 5 600,0 tis. Kč, čerpáno: 4 671,3 tis. Kč, zbývá: 928,3 tis. Kč) 
RO  č. 2  ve výši  357 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z položky určené na výplatu platů zaměstnanců města (pol. 5011) na 
položku výplata odstupného (pol. 5024) z důvodu povinnosti zaměstnavatele vyplatit odstupné 
v případě ukončení pracovního poměru dle § 52 c) ZP. 
RO  č. 3  ve výši  500 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů na odkup 50 ks akci společnosti ROS a.s., se sídlem Písecká 1279, 
Strakonice, IČO 45021511 od města Blatná za cenu 10 000,- Kč / akcie. Finanční prostředky budou 
použity v případě podpisu smlouvy o převodu akcií mezi městem Strakonice a městem Blatná. 
Rozpočtové opatření  bude kryto použitím prostředků minulých let. 
II. Schvaluje 
RO  č. 4  ve výši  96 000,- Kč 
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče na kalendářní rok 2016 dle Rozhodnutí Úřadu práce ČR.  
 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp. změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 30.1. 

předpoklad 
čerpání 

Pěstounská péče    0,0 96,0 96,0 0,0 96,0 

    Příspěvek ÚP 0,0 96,0 96,0 0,0 96,6 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 310 4399 5499 96,0 13 010  

Příjmy   310  4116 96,0 13 010  

RO  č. 5  ve výši  181 500,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí na zpracování „Studie odtokových poměrů v k.ú. Přední 
Ptákovice“. Studie bude podkladem pro zpracování žádosti o dotaci z programu „Ochrana před 
povodněmi“. Uvedená lokalita bývá často zasažena a poškozena odtokem srážkových vod z oblasti 
lesa a zemědělských pozemků nacházejících se nad touto lokalitou. Rozpočtové opatření bude kryto 
použitím prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp. změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 30.1. 

předpoklad 
čerpání 

ŽP – vodní hosp. – Zprac. studie odtok.poměrů   0,0 181,5 181,5 0,0 181,5 

    Minulá léta  181,5    

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 402 2341 51xx 181,5   

Financování – minulá léta     8115 181,5   

RO  č. 6  ve výši  173 100,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru ŠaCR na položce Strakonická televize, s.r.o., a to na základě schválení 
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dodatku č. 1 ke Smlouvě o výrobě a zajištění vysílání městského televizního programu „Strakonická 
televize“, jehož předmětem bude rozšíření předmětu smlouvy o zajištění vstupu do celoplošného 
pozemního digitálního vysílání pod hlavičkou Regionální televize CZ, s.r.o. (viz. materiál odboru 
vnitřních věcí č. 42/2, k projednání dne 10.2.2016). Rozpočtové opatření bude kryto použitím 
prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp. změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 30.1. 

předpoklad 
čerpání 

ŠaCR – Strakonická televize, s.r.o.   875,0 173,1 1 048,1 0,0 1 048,1 

    Minulá léta  173,1    

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 201 3341 5169 173,1   

Financování – minulá léta     8115 173,1   

RO  č. 7  ve výši   15 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru ŠaCR na položce kultura - dotace na poskytnutí dotace Gymnáziu 
Strakonice, Máchova 174, IČO 60650443 na zajištění dopravy do partnerského města Bad Salzungen 
v rámci 9. mezinárodního workcampu v termínu od 29.5.2016 až 3.6.2016. (schválení poskytnutí 
dotace viz. materiál ŠaCR č. 42/05, k projednání v RM dne 10.2.2016). Rozpočtové opatření bude 
kryto použitím prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp. změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 30.1. 

předpoklad 
čerpání 

ŠaCR – kultura - dotace   500,0 15,0 515,0 0,0 515,0 

    Minulá léta  15,0    

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 217 3319 5339 15,0   

Financování – minulá léta     8115 15,0   

II. Schvaluje 
RO  č. 8  ve výši   60 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru ŠaCR na položce školství na  výplaty prospěchových stipendií žákům v 
základních školách zřizovaných městem Strakonice ve školním roce 2015/2016 (viz. materiál odboru 
ŠaCR č. 42/05, k projednání RM dne 10.2.2016). Rozpočtové opatření bude kryto darem od 
organizace Technické služby Strakonice s.r.o., který je určen na realizaci projektu žákovských 
prospěchových stipendií v základních školách zřizovaných městem Strakonice. 
III. Ukládá 
finančnímu odboru rozpočtová opatření č. 1 – 3 předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZM a 
rozpočtová opatření č. 4 - 8 provést. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice a Technickými službami Strakonice s.r.o. , 
IČO 25156888. Jedná se o finanční dar, který je určen na realizaci projektu žákovských 
prospěchových stipendií v základních školách zřizovaných městem Strakonice. 
V. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
10. TS 

• Vyúčtování oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí, a to jak společných 
prostorů domů, tak i bytů za rok 2015 

Usnesení č. 1741/2016 (42/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vyúčtování oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí a to jak společných prostorů domů, tak i 
bytů za rok 2015 
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II. Bera na vědomí  
hospodářský výsledek bytového fondu města Strakonice ve výši 11 090 644,16 Kč za rok 2015 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
11. Odbor dopravy  

• Veřejnoprávní smlouva s obcí Drážov, Dřešín, Mečíchov, Osek, Třešovice, Velká Turná 
Usnesení č. 1742/2016 (42/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Drážov, Dřešín, Mečíchov, Osek, Třešovice, Velká Turná 
na vykonávání přenesené působnosti silničního a speciální stavebního úřadu městem Strakonice 
namísto orgánů obce Drážov, Dřešín, Mečíchov, Osek, Třešovice, Velká Turná v jejich správním 
obvodu.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Břetislav Hrdlička          Milan Jungvirt   
            starosta           místostarosta   


