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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  46. jednání Rady města Strakonice 

konaného 16. března 2016 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Omluven:  p. Christelbauer 

 
 
Program:  

      
1. Majetkové záležitosti 

Usnesení č. 1793/2016 – č. 1817/2016 
2. Odbor školství a cestovního ruchu 

• Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice 
            Usnesení č. 1818/2016 

• Záštita města Strakonice – SKB Strakonice, z. s. 
            Usnesení č. 1819/2016 

• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 
            Usnesení č. 1820/2016 

• Zápis 5. jednání Komise pro cestovní ruch 2. března 2016  
            Usnesení č. 1821/2016 

3. Odbor informatiky a provozu 
• Výzva  k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Koupě 1 ks 

služebního osobního vozu“ 
            Usnesení č. 1822/2016 

4. Odbor dopravy 
• Veřejnoprávní smlouva s obcí Přechovice, Přešťovice, Střelské Hoštice, Štěkeň a městem 

Volyně. 
            Usnesení č. 1823/2016 

5. Finanční odbor 
• Rozpočtová opatření  č.  13 – 17 

            Usnesení č. 1824/2016 
• Finanční vypořádání příspěvkových organizací města za rok 2015  

            Usnesení č. 1825/2016 
• Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2015 

            Usnesení č. 1826/2016 
6. Šmidingerova knihovna 

• Farmářské trhy – vymezení parkovacích míst 
            Usnesení č. 1827/2016 

• Farmářské trhy – zproštění placení parkovného 
            Usnesení č. 1828/2016 

• Farmářské trhy – rozšíření na prostor před Zámkem 
            Usnesení č. 1829/2016 
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• Farmářské trhy – informační banner 
            Usnesení č. 1830/2016 

• Stánek ŠK na tržnici 
            Usnesení č. 1831/2016 

7. Odbor vnitřních věcí 
• Ukončení účinnosti veřejnoprávních smluv – úsek péče o těžce zdravotně postižené občany 

            Usnesení č. 1832/2016 
8. Odbor rozvoje 

• Smlouva na realizaci koupacího mola na strakonickém Podskalí 
            Usnesení č. 1833/2016 

• Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování změny územního plánu Strakonice 
            Usnesení č. 1834/2016 

• Smlouva o poskytnutí grantu z Nadace Jihočeské cyklostezky na projekt „Strakonické vítání – 
zahájení turistické sezóny sportovně, kulturně, hravě“  

            Usnesení č. 1835/2016 
• Nominování zástupců do Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání  

            Usnesení č. 1836/2016 
• Ustanovení pracovní skupiny na koordinaci řešení přednádražního prostoru ve Strakonicích  

            Usnesení č. 1837/2016 
9. ŽP 

• Svěření pravomoci odboru životního prostředí k ukládání pokut za narušení vzhledu obce 
            Usnesení č. 1838/2016 

10. TS Strakonice s.r.o. 
• Revokace usnesení č.1618/2016 (41/1) – neprodloužení Smlouvy o nájmu bytu (Ranglová 

Marie, Zahradní 809, Strakonice) 
            Usnesení č. 1839/2016 

• Odepsání pohledávky – Sivák Jan, Rybniční 1283, Strakonice 
            Usnesení č. 1840/2016 

11. MěÚSS 
• Darovací smlouvy o věcném daru 

            Usnesení č. 1841/2016 
12. Odbor informatiky a provozu 

• Objednávka služby logovací systém Ryant 
            Usnesení č. 1842/2016 

13. Jmenování nového člena do komise pro sociální věci a zdravotnictví 
            Usnesení č. 1843/2016 

14. Různé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

46. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta M. Jungvirt v 15:15 hodin v malé zasedací 
místnosti MěÚ po předání ocenění starosty města Strakonice MUDr. Josefu Vávrovi. S ohledem na 
přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila 
předložený návrh programu jednání. 
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1. Majetkové záležitosti 
 
1) Martin Hoch, bytem Starý Dražejov, 386 01 Strakonice, IČ 74646621 
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 
Usnesení č. 1793/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a panem Martinem Hochem, bytem Starý 
Dražejov, 386 01 Strakonice, na část pozemku p.č. 1269/1 o výměře cca 1.138 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic, obec Strakonice, za účelem zřízení  bezplatného stanoviště pro vodáky.  
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.  
Předmět výpůjčky, část pozemku p.č. 1269/1 o výměře cca 1.138 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec 
Strakonice, zůstane nezaplocen.  
II. Pověřuje 
pověřuje starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Pavlína Kotrchová (Švédová), 386 01 Strakonice 
- v zastoupení Lukáše Urbánka, 386 01 Strakonice 
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 1288/3 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1794/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a paní Pavlínou Kotrchovou, 386 01 
Strakonice, na část 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. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou do 28.02.2017, to znamená po dobu udržitelnosti 
projektu „Revitalizace Velkého nám. A navazujících prostor ve Strakonicích – I. etapa“ s tím, že 
užívat a provozovat předmět výpůjčky bude možné každý den od 06,00 do 22,00, tj. odpočinkové 
posezení nesmí být užíváno a provozováno v době nočního klidu (22,00 – 06,00 hod).  
II. Pověřuje  
pověřuje starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
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. 1795/2016 (46/1) 
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.  
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, tj. do 20.08.2016. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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4) DiS. Milan Šperl, Mgr. Věra Šperlová, 386 01 Strakonice 
- žádost o souhlas z titulu majitele sousedního pozemku p.č. st. 157 a p.č. 1320/3, vše v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1796/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedních pozemků p.č. st. 157 a p.č. 1320/3 s umístěním stavby „Instalace 
tepelného čerpadla pro dům na Velkém náměstí čp. 52 ve Strakonicích“ na pozemku p.č. st. 151, vše 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
Investorem stavby „Instalace tepelného čerpadla pro dům na Velkém náměstí čp. 52 ve Strakonicích“ 
na pozemku p.č. st. 151, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, jsou DiS. Milan Šperl a Mgr. Věra 
Šperlová, 386 01 Strakonice.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu MěÚ Strakonice a architekta města Strakonice.  
 
5) Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353, IČ 60650419 
- žádost o souhlas s výlučným užíváním hřiště v ul. Čelakovská na pozemku p.č. 21/1 v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1797/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353, se sídlem Plánkova ul. čp. 353, 386 01 
Strakonice, IČ 60650419, byla výlučným uživatelem hřiště v ul. Čelakovského na pozemku p.č. 21/1 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, včetně jeho příslušenství,  
tj.:  - klíče od vstupní branky hřiště 1 ks 

- házenkářské branky hliníkové 2 ks 
- sítě na házenkářskou branku 2 ks 
- tyče  na volejbalovou síť 2 ks 
- krytky otvorů pro ukotvení tyčí pro volejbalovou síť a házenkářských branek 6 ks 
- volejbalová síť 1 ks 
- objímka k natažení volejbalové sítě 5 ks 
- pásovina k volejbalové síti 4 ks 
- klička k natažení volejbalové sítě 1 ks 
- návod k obsluze: Volejbal Typ – 1 Třída – C, GLOBAL  SPORT  ČUPA s.r.o. 

Po dohodě s ředitelkou MŠ mohou hřiště užívat i jiná školská zařízení. 
Správu a údržbu hřiště v ul. Čelakovského na pozemku p.č. 21/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, 
budou i nadále provádět Technické služby Strakonice s.r.o.. 
 
6) Souhlasné prohlášení – služebnost inženýrské sítě  
Usnesení č. 1798/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením souhlasného prohlášení o vzniku práva mezi společností AGROPODNIK Hodonín a.s., 
IČ 469 71 963, se sídlem Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice a městem Strakonice, IČ 25 18 10, se 
sídlem Velké náměstí 2, Strakonice, ve kterém budou popsány relevantní skutečnosti týkající se 
přechodu oprávnění z věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě zřízeného na základě Smlouvy o 
zřízení služebnosti ze dne 9.6.2015 pod čj. V-3525/2015-307 spočívající v právu umístění a 
provozování inženýrské sítě, kanalizace, na pozemcích parc.č. 215/1 a parc.č. 215/2 v k.ú. Přední 
Ptákovice. Text souhlasného prohlášení je přiložen v příloze.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného souhlasného prohlášení.   
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7) Pronájem nebytových prostorů  v objektu Bezděkovská 432, Strakonice  
Usnesení č. 1799/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem nebytového prostoru o výměře 130 m2 v přízemí objektu č.p. 432 
v ul. Bezděkovské ve Strakonicích.  
 
8) Pronájem garáže v objektu Krále Jiřího z Poděbrad 772 ve Strakonicích 
Usnesení č. 1800/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem garáže č. 13 o výměře 55,50 m2 
v části „B“ objektu Krále Jiřího z Poděbrad 772 ve Strakonicích následující žadatelce, za níže 
uvedených podmínek: 
- p. Klára Holubová, Strakonice, pronájem garáže za účelem garážování soukromých vozidel, výše 
nájemného 19.425,- Kč/ročně včetně  DPH (tzn. 16.053,72 Kč/ ročně bez DPH), nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě, že by byla ze strany 
pronajímatele dávána výpověď z důvodu neplacení nájemného, činí výpovědní doba 1 měsíc. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
9) Žádost pana Davida Šmitmajera, Strakonice 
Usnesení č. 1801/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku, jehož předmětem bude změna doby nájmu v nájemní 
smlouvě č. 2015-00359 ze dne 5.5.2015, uzavřené mezi městem Strakonice a panem Davidem 
Šmitmajerem, Strakonice, a to tak, že doba nájmu bude změněna na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, v případě, že by byla ze strany pronajímatele dávána výpověď z důvodu neplacení 
nájemného, činí výpovědní doba 1 měsíc. 
 
10) Trafostanice na Jezárkách na parc. č. st. 3540 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 1802/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem stavby trafostanice postavené na pozemku parc. č. st. 3540 v kat. 
území Strakonice.  
 
11) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce 
„Workout ve Strakonicích – získej energii na hřišti“ 
Usnesení č. 1803/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: „Workout ve 
Strakonicích – získej energii na hřišti“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 
dodavatelům: 

1. Jannestav s.r.o., Ostravská 223, 735 42 Těrlicko 
2. COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 
3. Enuma Elis s.r.o., Lannova 2061, 110 00 Praha 1 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Workout ve Strakonicích – získej 
energii na hřišti“. 
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III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. p. Milan Jungvirt 
2. Ing. Jana Narovcová 
3. Ing. Jan Blahout  
4. Ing. Miloš Haiser 
5. p. Michal Bezpalec 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. Ing. Lukáš Srb 
3. Ing. Oldřich Švehla 
4. p. Jaroslav Houska 
5. Ing. Tatiana Šamanková 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
V. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 
veřejné zakázky. 
 
12) Karty staveb realizovaných v roce 2015 - zadáváno majetkovým odborem 
Usnesení č. 1804/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložené Karty staveb realizovaných v roce 2015, které zadával majetkový odbor. 
 
13) Mojmír Štefan, Strakonice – ukončení nájemní smlouvy výpovědí 
Usnesení č. 1805/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončení nájemní smlouvy číslo 08-535, uzavřené mezi městem Strakonice a panem Mojmírem 
Štefanem, Strakonice, a to výpovědí, přičemž šestiměsíční výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne 
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné výpovědi.  
 
14) Pan Václav Urban, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1806/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011 v domě č.p. 
988 ul. Ellerova, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 54,43 m2 s panem Václavem Urbanem,  
Strakonice, a to ke dni 31.3.2016. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
15) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
v souvislosti s přípravou a realizací stavby: „16010-029 025; PVDSL5C E04 C STRA186 MET“.  
Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,  
130 00 Praha 3 – Žižkov  
V zastoupení: Libor Křepelka, Projektové služby, Mašovice 49, 391 55 Dolní Hořice  
Usnesení č. 1807/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, kterou se smluvní 
strany zavazují uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení komunikační sítě do 
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pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 1276/2, p.č. KN 1389/2 a p.č. KN 1389/3, vše v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „16010-029 025; 
PVDSL5C E04 C STRA186 MET“, za částku 30.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
16)  Pronájmy a výpůjčky nebytových prostorů a pozemků v majetku města Strakonice – 
úpravy výše nájemného z NP 
Usnesení č. 1808/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
-  se zvýšením  nájemného u nájemců NP dle návrhu v přiložené tabulce  
- u jednoho nájemce NP dle návrhu v tabulce snížit nájemné + stanovit částku, kterou bude  tento 
nájemce hradit za energie spojené s nájmem, vzhledem k tomu, že dosud energie nehradil, přestože je 
při užívání NP energie spotřebovává 
- u jednoho nájemce NP, který dosud nájemné nehradil, stanovit nájemné v částce uvedené v tabulce + 
stanovit částku, kterou bude tento nájemce hradit za energie spojené s nájmem, vzhledem k tomu, že 
dosud energie nehradil, přestože je při užívání NP energie spotřebovává 
- u ostatních nájemců NP v tabulce  zachovat současnou výši nájemného.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru předložit radě města materiál řešící výši nájemného u každého nájemce 
v organizaci STARZ samostatně. 
 
17) MŠ Školní č.p. 80 Strakonice – rekonstrukce sociálního zařízení  
Usnesení č. 1809/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: „MŠ Školní č.p. 80 
Strakonice – rekonstrukce soc. zařízení“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 
dodavatelům: 
1. PRIMA, akciová společnost, Strakonice I, Raisova 1004, IČ 47239743 
2. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Strakonice II, Komenského 373 , 
    IČ 45023522 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice I, Písecká 506, IČ 45023786 
4. GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., Řepice 138, IČ 28148258 
5. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ 26101262 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „MŠ Školní č.p. 80 Strakonice – 
rekonstrukce  soc. zařízení“.     
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: p.Milan Jungvirt 
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3.  člen: Ing. Oldřich  Švehla 
4. člen: p. Jaroslav Houska  
5. člen: Bc. Zdeňka  Havlíková 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník: Ing. Jan Blahout 
4. náhradník: Ing. Lukáš Srb 
5. náhradník: p. Miloslava Vozábalová 
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IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
V. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 
veřejné zakázky. 
 
18) Výpověď nájemní smlouvy a vyhlášení záměru na pronájem – Velké náměstí 141, Strakonice 
(OD Maják)  
Usnesení č. 1810/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vypovězením nájemní smlouvy č. 2016-029 uzavřené dne 1.2.2016 mezi městem Strakonice a panem 
Karlem Krejčíkem, Strakonice, jejímž předmětem je pronájem celého objektu čp. 141 na Velkém 
náměstí ve Strakonicích vč. pozemků, s tím, že výpovědní lhůta dle smlouvy je 3 měsíční.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  výpovědi.  
III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem následujících nebytových prostorů, které jsou součástí objektu č.p. 
141 na Velkém náměstí ve Strakonicích s pozemkem parc. č. st. 168/l, na němž je umístěn, a s poz. 
parc.č. st. 168/3 (dvůr u objektu), vše v k.ú. Strakonice (obchodní dům Maják): 
- přízemí objektu: prostory vpravo od hlavního vstupu o výměře 73 m2, prostory vlevo od hlavního 
vstupu o výměře 58 m2, sklad o výměře 9 m2  se vstupem naproti výtahu, dále společné chodby, 
schodiště  a společná sociální zařízení pro všechny nájemce v přízemí objektu 
- 1. poschodí objektu: prostory o výměře 161 m2,  sklad o výměře 5 m2  nacházející se těsně vedle 
uvedené prodejní plochy, dále společné chodby, schodiště  a společná sociální zařízení pro všechny 
nájemce v 1. poschodí objektu 
- 2. poschodí objektu: prostory o výměře 105 m2, prostory o výměře 56 m2, dále společné chodby, 
schodiště  a společná sociální zařízení pro všechny nájemce v 2. poschodí  objektu. 
 
19) Žádost pana Josefa Košťála, Strakonice  
Usnesení č. 1811/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v domě č.p. 1391 v ul. Leknínové ve 
Strakonicích s níže uvedeným žadatelem za následujících podmínek: 
- p. Josef Košťál, Strakonice, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě že by byla ze strany pronajímatele 
dávána výpověď z důvodu neplacení nájemného, činí výpovědní doba 1 měsíc. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
20) Žádost o uzavření smlouvy  č.: ZP-014330036325/002 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu v souvislosti se stavbou: „Rekonstrukce NTL Strakonice ul. Družstevní a 
Stavbařů“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 49 České Budějovice 
V zastoupení: HRDLIČKA spol. s r.o., Lobezská 1526/20, 326 00 Plzeň 
Usnesení č. 1812/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. ZP-014330036325/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 633/4, p.č. KN 628/4, 
p.č. KN 628/126, p.č. KN 628/134, p.č. KN 628/124 a p.č. KN 633/24 vše v  k.ú. Nové  Strakonice 
v souvislosti se stavbou: „Rekonstrukce NTL Strakonice ul. Družstevní a Stavbařů“, za částku 
10.000,- Kč + DPH. 
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II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
21) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Horní Vltavice 
Usnesení č. 1813/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s  uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Strakonice, IČ 251810, se 
sídlem Velké náměstí 2, Strakonice jako povinným a obcí Horní Vltavice, IČ 250422, se sídlem Horní 
Vltavice 80, jako oprávněným, spočívající v právu vést přes pozemky ve vlastnictví města Strakonice  
parc.č. 352/17, č. 391/41 a č. 490, v kat. území Horní Vltavice,  vodovodní řad, provozovat jej a 
udržovat (v rozsahu dle geometrického plánu č. 332-14/2015 vyhotoveného spol. Geoteka s.r.o.). 
Uzavření smlouvy vychází ze závazku ujednaného mezi stranami Smlouvou o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene č. 2013-039 ze dne 31.1.2013, přičemž s ohledem na připojení rekreačního 
objektu čp. 58 ve vlastnictví města Strakonice na vodovodní řad obce Horní Vltavice je navíc dotčen i 
pozemek parc.č. 490 v kat. území Horní Vltavice. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
22) VEROLD Strakonice s.r.o., se sídlem Dopravní 35, 386 01 Strakonice, IČ 48203688 
v zastoupení: DOMUS Prachatice s.r.o., se sídlem Družstevní 92, 383 01 Prachatice, IČ 26043025 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku p.č. 636/11  v k.ú. Nové Strakonice, obce Strakonice 
Usnesení č. 1814/2016 (46/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemku p.č. 636/11 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice s provedením opravy 
chodníku a zpevněných ploch a dále s rozšířením zadlážděné plochy před autosalonem na stávající 
zatravněné ploše. Stavební materiály na opravy povrchů budou použity v souladu se stávajícím stavem 
povrchů předmětných ploch.  
Souhlas se týká části pozemku p.č. 636/11 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, která je 
předmětem Smlouvy o výpůjčce č. 2010-360, ze dne 01.11.2010. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu MěÚ Strakonice a architekta města Strakonice.  
 
1) ZŠ  Jezerní č.p. 1280 - rekonstrukce  výdejního pultu kuchyně  
Usnesení č. 1815/2016 (46/1a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
Bod II usnesení rady města č. 1711/2016 ze dne 10.2.2016. 
II. Pověřuje 
vedení města jednáním s firmou KOVOLIKA STAINLESS s.r.o., IČ 26933217, se sídlem 
Tovární 739/1, 643 00 Brno ohledně zúžení předmětu díla a snížení ceny díla.  
 
2) Stavba MVE Strakonice 
Žadatel: Landreal s.r.o., náměstí 14. října 496/13, 105 00 Praha 5 - Smíchov 
Usnesení č. 1816/2016 (46/1a) 
Rada města po projednání 
I. Odstraňuje nejasnost v zápise z jednání rady města ze dne 22.12.2015 v souvislosti s usnesením 
č. 1527/2015 týkající se žadatele: 
Žadatelem je společnost Landreal s.r.o., náměstí 14. října 496/13, 105 00 Praha 5 – Smíchov. 
V zápisu byla jako žadatel nesprávně označena společnost Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 
602 00 Brno, která je projekční kanceláří a žadatele pouze zastupuje. 
Jedná se pouze o administrativní pochybení, které nemá žádný vliv na věcné rozhodnutí rady města.   
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II. Bere na vědomí  
žádost společnosti Landreal s.r.o. o doplnění  odůvodnění usnesení rady města č. 1527/2015 (39/1) ze 
dne 22.12.2015 s tím, že rada města není povinna zdůvodňovat své rozhodnutí, které  obec činí ve své 
samostatné působnosti. 
 
3) Prodejní stánek číslo 3 na tržnici u kostela Svaté Markéty – revokace usnesení 
Usnesení č. 1817/2016 (46/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z důvodu nedodržování podmínek Nájemní smlouvy číslo 2013 – 417, uzavřené mezi městem 
Strakonice a panem Václavem Bláhovcem Vacov (prodejní stánek číslo 2 na tržnici u kostela Svaté 
Markéty), s revokací usnesení Rady města Strakonice číslo 1758/2016 ze dne 24. února 2016, týkající 
se pronájmu prodejního stánku číslo 3, včetně pozemku pod markýzou, umístěného na části pozemku 
p.č.st. 308, vše v k.ú. Strakonice, panu Václavu Bláhovcovi, 384 86 Vacov, za účelem prodeje krmiv a 
chovatelských potřeb pro zvířata.  
II. 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  
- 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 výše uvedeného prodejního stánku číslo 3 je zahrnuto užívání společného 
sociálního zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu elektrické 
energie, vody ve stánku číslo 11, 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 číslo 3 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) věnečků, sušiny, keramiky, upomínkových předmětů, aranžovaných 
květin, cukrovinek a balených nápojů, doma vyrobených produktů z ovoce a zeleniny 
a doplňkového sortimentu.  
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2. Odbor školství a cestovního ruchu 

• Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice 
Usnesení č. 1818/2016 (46/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2016 v mateřských školách zřizovaných městem 
Strakonice. 
 

• Záštita města Strakonice – SKB Strakonice, z. s.  
Usnesení č. 1819/2016 (46/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice nad akcí Velké finále minibasketbalové ligy ZŠ 
Strakonice, které pořádá SKB Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO: 22728911 dne 
28. 5. 2016 ve Sportovní hale STARZ Strakonice. 
 

• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 
Usnesení č. 1820/2016 (46/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném pořádku, 
ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001, o 
některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 
Sobota 9. dubna – Setkání pracovníků  – Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice – 
pořádá Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, náměstí Hrdinů 69, 387 01 Volyně – IČO: 00031917 – 
od 22:00 hod. do 00:00 hod. téhož dne.  
 
Sobota 16. dubna – Společenský večer pro soutěžící akce Medik roku 2016 – Jídelna VOŠ, SOŠ, 
SOŠŘaS Zvolenská 804, 386 01 Strakonice – pořádá Nemocnice Strakonice, a. s., Radomyšlská 336, 
386 29 Strakonice – IČO: 26095181 – od 22:00 hod. do 02:00 hod. následujícího dne.  
 

• Zápis 5. jednání Komise pro cestovní ruch 2. března 2016  
Usnesení č. 1821/2016 (46/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z 3. jednání Komise pro cestovní ruch ze dne 2. března 2016. 
 
3. Odbor informatiky a provozu 

• Výzva  k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Koupě 1 ks 
služebního osobního vozu“ 

Usnesení č. 1822/2016 (46/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Koupě 1 ks služebního 
osobního vozu“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice 
za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
Autoservis Šrachta s.r.o., Písecká 513, 386 01 Strakonice, IČ 01942344, tel.: 383322226 
Verold Strakonice s.r.o., Dopravní 35, 386 01 Strakonice, IČ 48203688, tel.: 777207300 
Auto Kápl s.r.o., Malé Nepodřice 41, 397 01 Písek, IČ 48207284, tel.: 382270109 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky na webových stránkách města 
Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem uchazečů  
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III. Jmenuje 
předsedu a členy hodnotící komise ve složení: 
1. Vladimír Stroner (předseda) 2. Milan Jungvirt (člen), 3. Jaroslav Horejš (člen), 4. Rudolf Slavík 
(člen), 5. Miroslav Bestrejka (člen), 
náhradníky předsedy a členů hodnotící komise ve složení: 
1. Ing. Miroslav Ině (náhradník předsedy), 2. Mgr. Břetislav Hrdlička (náhradník člena), 3. Ing. 
Václav Sýkora (náhradník člena), 4. Jiří Suchý (náhradník člena), 5. Ing. Richard Kozák (náhradník 
člena). 
IV. Ukládá 
vedoucímu odboru informatiky a provozu zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
V. Pověřuje 
vedoucího odboru informatiky a provozu podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 
s administrací této veřejné zakázky. 
 
4. Odbor dopravy 

• Veřejnoprávní smlouva s obcí Přechovice, Přešťovice, Střelské Hoštice, Štěkeň a městem 
Volyně 

Usnesení č. 1823/2016 (46/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Přechovice, Přešťovice, Střelské Hoštice, Štěkeň a městem 
Volyně na vykonávání přenesené působnosti speciální stavebního úřadu městem Strakonice namísto 
orgánů obce Přechovice, Přešťovice, Střelské Hoštice, Štěkeň a města Volyně v jejich správním 
obvodu.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 
5. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření  č.  13 – 17 
Usnesení č. 1824/2016 (46/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 13  ve výši  1 380 643,54 Kč 
Dotace z Regionálního operačního programu NUTS II pro ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 
1280 na projekt „Učíme se hlavou–srdcem–rukama: pořízení a modernizace vybavení Základní školy 
F.L. Čelakovského“.  
RO  č. 14  ve výši  40 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru ŠaCR na položce významné akce na zajištění finančních a věcných cen do 
soutěže vyhlášené městem Strakonice s názvem „Strakonice kvetou“. Rozpočtové opatření bude kryto 
přesunem z rozpočtu majetkového odboru z akce oprava zdi za Protivínskou, která nebude 
realizována. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 8.3. 

předpoklad 
čerpání 

ŠaCR – významné akce   500,0 40,0 540,0 19,1 540,0 

    Maj-oprava zdi 60,0 -40,0 20,0 0,0 0,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 204 3399 5169 40,0   

Výdaje   736 2219 5171 -40,0   

RO  č. 15  ve výši  100 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru ŠaCR na poskytování individuálních dotací, které nejsou podporovány 
žádným dotačním programem. Cílem těchto individuálních dotací je podpora veřejně prospěšných 
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aktivit v oblastech kultury, sportu a tělovýchovy, turistického ruchu, apod.,  a to s cílem motivace 
občanů města k organizování a rozvíjení volnočasových aktivit. Příjem individuálních žádostí probíhá 
průběžně celoročně. Poskytování dotací bude podléhat schválení RM, popřípadě ZM. Rozpočtové 
opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 8.3. 

předpoklad 
čerpání 

ŠaCR – individuální dotace   0,00 100,0 100,0 0,0 100,0 

    Minulá léta  100,0    

         

rozpo čtová skladba   org paragraf položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 xxx xxxx xxxx 100,0   

Financování – minulá léta     8115 100,0   

RO  č. 16  ve výši  1 419 340,35 Kč 
Dotace z Regionálního operačního programu NUTS II pro ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad 882  na 
projekt „Modernizace vybavení Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad“.  
RO  č. 17 ve výši  2 634 478,23 Kč 
Dotace z Regionálního operačního programu NUTS II pro ZŠ Strakonice, Dukelská 166  na projekt 
„Nejlepší škola ZŠ Dukelská – vybavení a modernizace pro zkvalitnění výuky“. 
V souladu s usnesení ZM č. 37/ZM/2015 ze dne 16. 12. 2015 (schváleno navýšení investičního 
transferu ZŠ Strakonice, Dukelská 166 na financování uvedeného projektu) bude částka 2 634 500,- 
Kč vrácena do rozpočtu zřizovatele. 
II. Ukládá 
finančnímu odboru rozpočtová opatření č. 13 – 17 provést. 

 
• Finanční vypořádání příspěvkových organizací města za rok 2015  

Usnesení č. 1825/2016 (46/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Strakonice za rok 2015.  
II.  Schvaluje  

1. výsledek hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2015 a jeho rozdělení dle 
předloženého návrhu: 

- zlepšené výsledky hospodaření organizace převedou do svých rezervních fondů 
- MěKS Strakonice část zlepšeného výsledku hospodaření ve výši nedočerpaných 

účelových prostředků na energie roku 2015 vrátí do rozpočtu zřizovatele 
2. odvod nedočerpaných účelově určených prostředků příspěvkových organizací do rozpočtu  

zřizovatele dle předloženého návrhu, 
- STARZ Strakonice použije část nedočerpaných účelových prostředků na úhradu ztráty 

z roku 2013 a 2015 a část odvede do rozpočtu zřizovatele 

Rozdělení výsledku 
hospodaření 

vyúčtování účel.prostředků   
(energie+odpisy) 

Příspěvková organizace Výsledek 
hospodaření 

rezervní fond vratka účel. 
prostředků 

vratka 
zřizovateli  

úhrada ztráty let 
2013 a 2015 

MŠ Čtyřlístek, Strakonice, 
Holečkova 410 

28 958,64 28 958,64   140 072,00   

MŠ Strakonice, Lidická 625 0,00 0,00   282 819,00   

46 436,43 46 436,43   271 944,00   
MŠ U Parku, Strakonice, 
Plánkova 353   

z toho fond na 
údržbu majetku         

26 000,00 
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MŠ Strakonice, A. B. 
Svojsíka 892 

8 238,89 8 238,89   156 649,50   

MŠ Strakonice, Šumavská 
264 7 314,07 7 314,07   118 694,00   

ZŠ F. L. Čelakovského, 
Strakonice, Jezerní 1280  26 707,82 26 707,82   641 008,42   

ZŠ Strakonice, Dukelská 
166 93 298,32 93 298,32   237 290,00   

ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z 
Poděbrad 882 116 068,12 116 068,12   333 849,90   

ZŠ Povážská Strakonice 0,00 0,00   553 610,00   

MěKS Strakonice 219 185,09 152 809,09 66 376,00     

MěÚSS Strakonice 2 633 638,18 2 633 638,18       

STARZ Strakonice -254 384,62     398 866,10 489 203,90 

Šmidingerova  knihovna 233 647,82 233 647,82       

Celkem 3 159 108,76  3 347 117,38 66 376,00 3 134 802,92 489 203,90 

III.  Ukládá 
finančnímu odboru informovat ředitele příspěvkových organizací o rozdělení výsledku hospodaření za 
rok 2015 a vratkách nedočerpaných účelových prostředků do rozpočtu zřizovatele.  
  

• Schválení účetní závěrky p říspěvkových organizací za rok 2015 
Usnesení č. 1826/2016 (46/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
účetní závěrku příspěvkových organizací za rok 2015:  
Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 
Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 
Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353 
Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 
Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 
Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 
Základní škola Strakonice, Dukelská 166 
Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 
Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školou 560 
Městské kulturní středisko Strakonice, Mírová ul. 831 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281 
Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512 
Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1 
II. Sepisuje 
protokol o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2015  dle § 11 vyhlášky 
220/2013 Sb. 

 
6. Šmidingerova knihovna 

• Farmářské trhy – vymezení parkovacích míst 
Usnesení č. 1827/2016 (46/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přechodným vymezením parkovacích míst pro potřeby konání jarních termínů farmářských trhů ve 
Strakonicích, a to 10 parkovacích míst na parkovišti pod Jelenkou a 15 parkovacích míst na parkovišti 
Na Dubovci vždy v den konání trhu (8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6.)  
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• Farmářské trhy – zproštění placení parkovného 
Usnesení č. 1828/2016 (46/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zproštěním povinnosti placení parkovného pro řádně označená vozidla prodejců 
 

• Farmářské trhy – rozšíření na prostor před Zámkem 
Usnesení č. 1829/2016 (46/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s rozšířením trhu na prostor před Zámkem. 
 

• Farmářské trhy – informační banner 
Usnesení č. 1830/2016 (46/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním dočasného informačního banneru na zábradlí mostu J. Palacha a se zproštěním platby 
nájemného za umístění tohoto banneru 
 

• Stánek ŠK na tržnici 
Usnesení č. 1831/2016 (46/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí, 
že ve dnech 29. – 31. 3. 2016 bude na tržnici u sv. Markéty umístěn propagační stánek Šmidingerovy 
knihovny 
 
7. Odbor vnitřních věcí 

• Ukončení účinnosti veřejnoprávních smluv – úsek péče o těžce zdravotně postižené 
občany 

Usnesení č. 1832/2016 (46/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dohod o ukončení účinnosti veřejnoprávních smluv na zajištění výkonu přenesené 
působnosti stanovené v zákoně č. 114/1988 Sb., v tehdy platném znění, na úseku péče o těžce 
zdravotně postižené občany, tj. rozhodování o poskytnutí jednorázového ročního příspěvku 
na individuální dopravu, uzavřených mezi městem Strakonice a obcemi Mečichov (smlouva č. 03-
339), Novosedly (smlouva č. 03-340), Osek (smlouva č. 03-341) a Radomyšl (smlouva č. 03-342). 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem výše uvedených dohod o ukončení účinnosti veřejnoprávních smluv č. 03-
339, č. 03-340, č. 03-341 a č. 03-342.    

 
8. Odbor rozvoje 

• Smlouva na realizaci koupacího mola na strakonickém Podskalí 
Usnesení č. 1833/2016 (46/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o., Havlíčkova 1289, 386 
01 Strakonice, jejímž předmětem bude výroba a instalace koupacího mola na Strakonickém Podskalí 
za celkovou cenu 236.000,- Kč (bez DPH) 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
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• Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování změny územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 1834/2016 (46/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Změna územního plánu 
Strakonice“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto uchazečům: 
UA Projekce, Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice, 
Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o. Ing. arch. Jiří Brůha, Riegrova 1745/59, 370 01  České 
Budějovice, 
Ing. arch. Zdeněk Gottfried, Novohradská 1, 370 01 České Budějovice, 
A 32 spol. s r.o., Ing. arch. Roman Schmitt, V Štíhlách 2031/12, 142 00 Praha 4, 
STA projektový ateliér, v.o.s., Ing. arch. Zbyněk Skala, Zámek 1, 386 01 Strakonice, 
Ing. arch. Petr Vávra, Na Petince 88, 169 00 Praha 6 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky na webových stránkách města 
Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem uchazečů. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
Mgr. Břetislav Hrdlička, Ing. Rudolf Oberfalcer, Mgr. Robert Flachs, Ing. Jaroslav Bašta, Ing. Jaromír 
Zeman, 
a náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
p. Milan Jungvirt, p. Josef Štrébl, Ing. arch. David Andrlík, Ing. Helena Ondrášková, Ing. Jaroslav 
Brůžek. 
IV. Ukládá 
vedoucímu odboru rozvoje zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
V. Pověřuje 
vedoucího odboru rozvoje podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 
veřejné zakázky. 
 

• Smlouva o poskytnutí grantu z Nadace Jihočeské cyklostezky na projekt „Strakonické 
vítání – zahájení turistické sezóny sportovně, kulturn ě, hravě“  

Usnesení č. 1835/2016 (46/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu registrační kód GPNJC/SML/201512 na realizaci projektu 
„Strakonické vítání – zahájení turistické sezóny – sportovně, kulturně, hravě“, mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Nadací Jihočeské cyklostezky, se sídlem B. 
Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice. Výše grantu činí 12 tis. Kč.     
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.  
 

• Nominování zástupců do Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání  
Usnesení č. 1836/2016 (46/8) 
Rada města po projednání 
I. Nominuje 
Ing. Miluši Vackovou, odbor školství a cestovního ruchu, a Mgr. Michala Novotného, odbor rozvoje, 
jako zástupce města Strakonice do Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.     
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• Ustanovení pracovní skupiny na koordinaci řešení přednádražního prostoru ve 
Strakonicích  

Usnesení č. 1837/2016 (46/8) 
Rada města po projednání 
I. Ustanovuje 
Mgr. Břetislava Hrdličku (starosta), Ing. Rudolfa Oberfalcera (radní), Ing. arch. Davida Andrlíka 
(architekt města), Ing. Václava Býčka (vedoucí odboru dopravy), Ing. arch. Martu Slámovou (vedoucí 
odboru rozvoje), Ing. arch. Vladimíra Krajíce (autorizovaný architekt) a Ing. arch. Zbyňka Skalu 
(autorizovaný architekt) do pracovní skupiny na koordinaci řešení přednádražního prostoru ve 
Strakonicích 
II. Pověřuje 
pracovní skupinu zastupováním města Strakonice v jednáních s investory přestupního terminálu 
a obhajobou a koordinací veřejných zájmů při architektonicko – urbanistickém řešení přednádražního 
prostoru ve Strakonicích 
 
9. ŽP 

• Svěření pravomoci odboru životního prostředí k ukládání pokut za narušení vzhledu 
obce 

Usnesení č. 1838/2016 (46/9) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svěřit svou 
působnost ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce dle ust. § 58 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zcela odboru životního prostředí Městského úřadu 
Strakonice. 
 
10. TS Strakonice s.r.o. 

• Revokace usnesení č.1618/2016 (41/1) – neprodloužení Smlouvy o nájmu bytu (Ranglová 
Marie, Strakonice) 

Usnesení č. 1839/2016 (46/10) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
revokovat usnesení č. 1618/2016 (41/1) – neprodloužení Smlouvy o nájmu bytu Ranglová Marie, 
Zahradní 809, Strakonice, č.b. 008 o velikosti 1+1 a výměře 53,14 m2 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, netrvat na vyklizení bytu a 
majetkovému odboru uzavřít novou nájemní smlouvu na dobu určitou (1 měsíc). 
 

• Odepsání pohledávky – Sivák Jan, Rybniční 1283, Strakonice 
Usnesení č. 1840/2016 (46/10) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
odepsat pohledávku ve výši 759,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa bytového 
hospodářství, jako nevymožitelnou. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, odepsat pohledávku z účetní evidence. 
 
11. MěÚSS 

• Darovací smlouvy o věcném daru 
Usnesení č. 1841/2016 (46/11) 
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,  
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� na pořízení potřeb pro ergoterapii pro potřeby Domova pro seniory, Lidická 189, 386 01  
Strakonice 

od pí Růženy Laudové 
věcný dar v celkové hodnotě 2 000,- Kč 

� na pořízení květin pro potřeby Domova pro seniory, Lidická 189, 386 01  Strakonice 

od p. Františka Vávry 
věcný dar v celkové hodnotě 1 000,- Kč 

� pro potřeby relaxační místnosti Denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež a 
dospělé, Ellerova 160, 386 01  Strakonice 

od pí Růženy Koňákové 
bytem Kbel 
věcný dar v celkové hodnotě 2 300,- Kč 

• masážní stůl (v hodnotě 1 500,- Kč) 
• válenda s úložným prostorem (v hodnotě 800,- Kč) 

II. Ukládá  
MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace.  

 
12. Odbor informatiky a provozu 

• Objednávka služby logovací systém Ryant 
Usnesení č. 1842/2016 (46/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
 s podáním objednávky (uzavřením smlouvy) na službu "Logovací systém" společnosti RYANT, s.r.o., 
Pod Křížkem 1757/2a, 147 00 Praha 4, IČ 26249871 za cenu 200.000,- Kč bez DPH (242.000,- Kč s 
DPH). 
II. Pověřuje   
starostu podpisem předmětné objednávky (smlouvy) a následného dodatku smlouvy specifikujícího 
datum spuštění služby (termín nejpozději do 30.11.2016). 
 
13. Jmenování nového člena do komise pro sociální věci a zdravotnictví 
Usnesení č. 1843/2016  
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
pí Miladu Vlasákovou jako člena  komise pro sociální věci a zdravotnictví. 
 
14. Různé 
Rada města ukládá předsedům komisí a výborů nesvolávat tato jednání před a v průběhu jednání RM a 
ZM.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička          Milan Jungvirt   
            starosta           místostarosta   
 


