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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  49. jednání Rady města Strakonice 

konaného 13. dubna 2016 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Omluveni:  p. Štrébl  
Program:  
 
1. Odbor vnitřních věcí 

• Smlouva o spolupráci mezi městem Strakonice a Jihočeskou hospodářskou komorou 
            Usnesení č. 1957/2016 

2. Odbor dopravy 
• Zápis z 10. dopravní komise 

            Usnesení č. 1958/2016 
3. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 29 – 32 
            Usnesení č. 1959/2016 

• Odvod z IF základních škol 
            Usnesení č. 1960/2016 

• Odpisové plány příspěvkových organizací města 
               Usnesení č. 1961/2016 
4. Odbor rozvoje 

• Návrh na pořízení změny Územního plánu Strakonice 
               Usnesení č. 1962/2016 
5. MěÚSS 

• Vybudování bezbariérového WC a umývárny pro uživatele Denního stacionář e pro mentálně  
postižené děti, mládež  a dospělé 

            Usnesení č. 1963/2016 
• Seznam uživatelů  Azylového domu Mě ÚSS Strakonice - 1.čtvrtletí 2016 

            Usnesení č. 1964/2016 
• Využitelnost Noclehárny pro osoby bez přístřeší, Budovatelská 613, Strakonice 

            Usnesení č. 1965/2016 
6. Odbor školství a CR 

• Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ 
Povážská Strakonice, Nad Školou 560 

            Usnesení č. 1966/2016 
• Veřejné provozování hudebních děl – Společenský večer pro záchranáře 10. 3. 2016  

            Usnesení č. 1967/2016 
• Poskytnutí dotace – HC Strakonice  

            Usnesení č. 1968/2016 
• Zápis z 14. jednání komise pro kulturu ze dne 14. 3. 2016 

            Usnesení č. 1969/2016 
• Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 

            Usnesení č. 1970/2016 
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• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 
            Usnesení č. 1971/2016 

7. Majetkové záležitosti 
Usnesení č. 1972/2016 – č. 1998/2016 

 
 
49. 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. 
 
1. Odbor vnitřních věcí 

• Smlouva o spolupráci mezi městem Strakonice a Jihočeskou hospodářskou komorou 
Usnesení č. 1957/2016 (49/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením předložené smlouvy o spolupráci mezi městem Strakonice a Jihočeskou hospodářskou 
komorou – Oblastní hospodářskou komorou Strakonice, se sídlem Palackého nám. 106, Strakonice, IČ 
48208248, zastoupenou předsedkyní rady oblasti Strakonice Jaroslavou Kůgelovou, jejímž předmětem 
je zejména vyjádření společného zájmu na vytváření podmínek pro rozvoj podnikání ve městě 
Strakonice a v regionu města, koordinace společných aktivit města a podnikatelské veřejnosti, podílení 
se komory na záměrech města zaměřených na rozvoj regionu, zlepšování infrastruktury a zlepšování 
podmínek života i podnikání.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy o spolupráci.    
 
2. Odbor dopravy 

• Zápis z 10. dopravní komise 
Usnesení č. 1958/2016 (49/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 10. jednání  dopravní komise konané dne 15.3.2016. 
 
3. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 29 – 32 
Usnesení č. 1959/2016 (49/4) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 29  ve výši  22 443 400,- Kč 
Neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci MěÚSS Strakonice na podporu poskytování 
sociálních služeb v roce 2016. Finanční prostředky jsou určeny na tyto služby: denní stacionář: 1 
329,6 tis. Kč, noclehárna 150 tis. Kč, domovy pro seniory: 15 236,7 tis. Kč, domov se zvláštním 
režimem: 1 636,9 Kč,   azylový dům: 405,2 tis. Kč,   pečovatelská služba:  
3 685 tis. Kč.  
 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp. změna rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 4.4. 

předpoklad 
čerpání 

Poskytování sociálních služeb v roce 2016   0,0 22 443,4 22 443,4 0,0 22 443,4 

    JčK - dotace 0,0 22 443,4 22 443,4 0,0 22 443,4 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje . MěÚSS                1230 43xx 5336 22 443,4 13 305  

Příjmy - dotace   1230   4122 22 443,4 13 305  

RO  č. 30  ve výši  1 480 000,- Kč 
Neinvestiční dotace Jihočeského kraje pro Šmidingerovu knihovnu Strakonice na Program podpory 
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zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2016. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 4.4. 

předpoklad 
čerpání 

Šmiding.knihovna – Regionální funkce 2016    0,0 1 480,0 1 480,0 0,0 1 480,0 

    JčK - dotace 0,0 1 480,0 1 480,0 0,0 1 480,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 1090 3314 5336 1 480,0 744  

Příjmy   1090   4122 1 480,0 744  

RO  č. 31  ve výši  10 000,- Kč 
Neinvestiční dotace Jihočeského kraje na podporu úhrad výdajů spojených se zásahy mimo územní 
obvod, podíl na financování akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů obce Strakonice, kategorie JPO/III. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp. změna rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 4.4. 

předpoklad 
čerpání 

Činnost jednotek SDH Strakonice    0,0 10,0 10,0  0,0 10,0 

    JčK - dotace 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje     105 5512 5xxx 10,0 706  

Příjmy    105   4122 10,0 706  

RO  č. 32  ve výši  140 000,- Kč 
Investiční dotace Jihočeského kraje na realizaci projektu „Pořízení 5 ks kompletů dýchací techniky 
Dräger“ pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Strakonice, kategorie JPO/III. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp. změna rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 4.4. 

předpoklad 
čerpání 

SDH Strakonice – dýchací technika   0,0 140,0 140,0  0,0 140,0 

    JčK - dotace 0,0 140,0 140,0 0,0 140,0 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje     105 5512 6xxx 140,0 707  

Příjmy    105   4222 140,0 707  

II. Ukládá 
finančnímu odboru rozpočtová opatření č. 29 - 32 provést. 
 

• Odvod z IF základních škol 
Usnesení č. 1960/2016 (49/4) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
příspěvkovým organizacím – základním školám ve Strakonicích - podle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod z 
investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele ve výši nepoužitých prostředků poskytnutých 
městem na spolufinancování projektů podporovaných  z Regionálního operačního programu NUTS 

II Jihozápad: 

• ZŠ Strakonice, Dukelská 166 ve výši  60 816,44 Kč 
• ZŠ Povážská Strakonice ve výši 21 458,15 Kč 
• ZŠ F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 ve výši 25 636,41 Kč 
• ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 ve výši 18 842,24 Kč 
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• Odpisové plány příspěvkových organizací města  
Usnesení č. 1961/2016 (49/4) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2016: 

- MŠ U Parku, Plánkova 353, Strakonice 
- MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410, Strakonice 
- MŠ Strakonice, A.B.Svojsíka 892, Strakonice 
- MŠ Strakonice, Šumavská 264, Strakonice 
- MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice 
- ZŠ Strakonice, Dukelská 166, Strakonice 
- ZŠ Strakonice, ul. Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice 
- ZŠ F.L.Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice 
- ZŠ Povážská, Nad Školou 560, Strakonice 
- Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice 
- Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice 
- Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512, Strakonice 
- Šmidingerova knihovna, Zámek 1, Strakonice 

 
4. Odbor rozvoje 

• Návrh na pořízení změny Územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 1962/2016 (49/4) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
rozhodnout z vlastního podnětu o pořízení změny Územního plánu Strakonice spočívající ve změně 
stanovení podmínek pro funkční využití „plochy vodní a vodohospodářské“  
II. Doporu čuje ZM 
uložit odboru rozvoje zajistit projednání předmětné změny Územního plánu Strakonice 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh na pořízení předmětné změny Územního plánu Strakonice na 
projednání Zastupitelstvu města Strakonice 
 
5. MěÚSS 

• Vybudování bezbariérového WC a umývárny pro uživatele Denního stacionáře 
pro mentálně  postižené děti, mládež  a dospělé 

Usnesení č. 1963/2016 (49/5) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s provedením dispozičních změn v budově DST, tj. s vybudováním bezbariérového WC a umývárny. 
 

• Seznam uživatelů  Azylového domu Mě ÚSS Strakonice - 1.čtvrtletí 2016 
Usnesení č. 1964/2016 (49/5) 
Rada města po projednání 
I.Bere na vědomí  
seznam uživatelů Azylového domu předložený ředitelkou MěÚSS za období leden - březen r.2016. 
II. Ukládá,  

a) ředitelce MěÚSS Strakonice i nadále uzavírat smluvní vztahy o službě sociální prevence 
v azylovém domě v souladu se zákonem č.108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění 
pozdějších právních předpisů. 

b) nadále předkládat čtvrtletně na vědomí RM seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS 
Strakonice 
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• Využitelnost Noclehárny pro osoby bez přístřeší, Budovatelská 613, Strakonice 
Usnesení č. 1965/2016 (49/5) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí  
      a) s omezením kapacity noclehárny z 9 lůžek na 5 lůžek  

b) s navýšením kapacity Azylového domu z 35 lůžek na 40 lůžek 
II. Ukládá  

a) ředitelce MěÚSS Strakonice podat na Krajský úřad žádost o akceptaci změny kapacity 
noclehárny 

b) ředitelce MěÚSS Strakonice podat na Krajský úřad žádost o změnu akceptaci změny kapacity 
azylového domu 

 
6. Odbor školství a CR 

• Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ky ZŠ Povážská Strakonice, Nad Školou 560 

Usnesení č. 1966/2016 (49/6) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje  
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ Povážská Strakonice, 
Nad Školou 560 ve složení: 
p. Mgr. Břetislav Hrdlička, předseda komise, zástupce určený zřizovatelem, 
p. Ing. Libuše Řeřábková, zástupce určený zřizovatelem, 
p. Jana Palmová, člen určený ředitelem krajského úřadu, 
p. Mgr. Jaroslava Kolesová, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství, 
p. Mgr. Jaroslava Cháberová, pedagogický pracovník školy, 
p. Mgr. Jana Cipínová, školní inspektor České školní inspekce, 
p. Ing. Renata Vacková, předseda školské rady. 
II. Ur čuje 
p. Ing. Miluši Vackovou tajemníkem konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní 
místo ředitele/ky ZŠ Povážská Strakonice, Nad Školou 560. 

 
• Veřejné provozování hudebních děl – Společenský večer pro záchranáře 10. 3. 2016 

Usnesení č. 1967/2016 (49/6) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6.  Jedná se o 
licenci k užití hudebních děl v rámci akce: Společenský večer pro záchranáře, který proběhl dne 10. 3. 
2016. Autorská odměna činí celkem 1 029,- Kč (včetně DPH).  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 

 
• Poskytnutí dotace – HC Strakonice  

Usnesení č. 1968/2016 (49/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO: 
46687769, na výdaje spojené s mládežnickým mistrovstvím České republiky hokejistů 8. třídy. Bude 
hrazeno z org. 215. 
II. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Strakonice jako poskytovatelem 
a HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO: 46687769, na výdaje spojené 
s mládežnickým mistrovstvím České republiky hokejistů 8. třídy v předloženém znění.  
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III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 

 
• Zápis z 14. jednání komise pro kulturu ze dne 14. 3. 2016 

Usnesení č. 1969/2016 (49/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 14. jednání komise pro kulturu ze dne 14. 3. 2016. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 11 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Loutkové scéně Radost Strakonice, z. s., Kosmonautů 1266, 
386 01 Strakonice, IČO: 60829206 na obnovení a doplnění ozvučovací  
a osvětlovací techniky, výrobu loutek, kostýmů a realizace scény nové pohádky.  
III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 16 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Nadačnímu fondu Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 386 
01 Strakonice, IČO: 60090031 na úhradu nákladů spojených s koncerty, soutěžemi a soustředěním 
Pěveckého sboru Gymnázia Strakonice.   
IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Jiřímu Záhorskému, Dřešín, 387 19 Čestice, IČO: 47257954 
na úhradu nákladů za energie při zkouškách, propagaci kapely v mediích, stolní  
a kapesní kalendáře, údržbu a obnovu krojů, nástrojů a prvků aparatury a zabezpečení zkoušek 
Dechové kapely Nektarka.  
V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Občanskému sdružení STRAKOBAND, Na  
Dubovci 6, 386 01 Strakonice, IČO: 01352075 na vedení tanečního kroužku romské mládeže 
,,Strakoband" – nákup tanečních úborů, cestovné, výherní ceny, podnájem prostor.  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Skupině historického šermu Vendetta, z. s., Šumavská 252, 
386 01 Strakonice, IČO: 27014762 na nájemné a energie v pronajatých prostorách (klubovna a 
tělocvična), nákup, výrobu, obnovu kostýmů, zbraní a rekvizit, cestovní náhrady, propagační materiál 
na jednotlivá vystoupení, webové stránky.  
VII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 16 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Klubu přátel Základní umělecké školy ve Strakonicích, z. s., 
Zámek 1, 386 01 Strakonice,  IČO: 65954688 na úhradu nákladů spojených s koncerty, soutěžemi a 
soustředěním Dětského pěveckého sboru Fere Angeli ZUŠ Strakonice. 
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 35 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Martině Bílkové, 386 01 Strakonice,  IČO: 03226956 na ušití 
nových tanečních kostýmů, autobusovou dopravu na soutěže a startovné na soutěžích pro taneční 
studio RM Dance.  
IX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Miloši Vondráškovi, Zadní Ptákovice, 386 01 Strakonice, na 
soutěžní poplatky, ubytování a cestovní náklady na soutěž trubačů  
v Pelhřimově 2016.   
X. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 4 000 Kč Jednotě Karla Havlíčka Borovského, Arch. Dubského 977, 386 
01 Strakonice, IČO: 02367246 na pohřebné, nájemné a cestovné. 
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XI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Prácheňáčku, z.s., Mírová 831, 386 01 Strakonice, IČO: 
65053800 na dopravu na vystoupení, pojištění, tvorbu webových stránek, pronájem šatny, obnovu 
krojů, nákup rekvizit a údržbu hudebních nástrojů.  
XII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Rodinnému centru Beruška Strakonice,  
z. s., Lidická 194, 386 01 Strakonice, IČO: 27006107 na částečnou úhradu nájmu a energií za prostory 
v budově bývalé školy Lidická 194, Strakonice.  
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Mladé dudácké muzice, Sokolovská 983, 386 01 Strakonice, 
IČO: 22728287 na obnovu krojového inventáře, údržbu nástrojů a dopravu na vystoupení.  
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 9 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Taneční skupině ROZÁLIE Strakonice, Tržní 1152, 386 01 
Strakonice, IČO: 26992019 na úhradu nájmů za prostory na pravidelné tréninky, semináře a 
soustředění taneční skupiny.  
XV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 11 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Divadelnímu souboru Čelakovský Strakonice, Mírová 831, 
386 01 Strakonice, IČO: 62519751 na zajištění představení Strakonický dudák na strakonickém hradě, 
rekvizity, kostýmy, autorská práva, cestovné a nocležné.   
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, CTS Sluníčku Strakonice, Tržní 815, 386 01 Strakonice, IČO: 
22871365 na náklady spojené s provozem zkušebny v Lidické ulici (nájemné, elektřina, voda, teplo), 
nákup spotřebního materiálu a částečně na nákup a výrobu nových kostýmů.   
XVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, 386 01 
Strakonice, IČO: 60650834 na podporu strakonických mažoretek - reprezentaci města  
a kulturní soutěže v roce 2016.  
XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Prácheňskému souboru písní a tanců Strakonice, Mírová 932, 
386 01 Strakonice, IČO: 60650427 na zajištění materiálního vybavení, úhradu dopravy na vystoupení, 
pořízení a obnovu lidových krojů, opravu hudebních nástrojů a dopravu.   
XIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Skupině historického šermu Markýz ze Strakonic, Zámek 1, 
386 01 Strakonice, IČO: 26525208 na provozní náklady spolku, úhradu nájmu 
a záloh na energie, nákup spotřebního materiálu, opravu kostýmů a nákup nového vybavení.  
XX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Skupině historického šermu Vendetta, z. s., Šumavská 252, 
386 01 Strakonice, IČO: 27014762 na zajištění akce Romantické odpoledne na Zámku Štěkeň - 
pronájem prostor, propagace, zajištění účinkujících a cestovné.  
XXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Základní umělecké škole, Strakonice, Kochana  
z Prachové 263, 386 01 Strakonice, IČO: 60650745 na květnový koncert ZUŠ v prostorách Domu 
kultury Strakonice.  
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XXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Základní umělecké škole, Strakonice, Kochana  
z Prachové 263, 386 01 Strakonice, IČO: 60650745 na večer tanečního oboru ZUŠ (představení žáků 
ZUŠ).  
XXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Základní umělecké škole, Strakonice, Kochana  
z Prachové 263, 386 01 Strakonice, IČO: 60650745 na představení dramatického oboru  
v sále kulturního zařízení U Mravenčí skály.   
XXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Základní umělecké škole, Strakonice, Kochana  
z Prachové 263, 386 01 Strakonice, IČO: 60650745 na hudební pořady pro děti strakonických MŠ.  
XXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Jiřímu Záhorskému, Dřešín, 387 19 Čestice, IČO: 47257954 
na pronájem nahrávacího studia, odborné činnosti - mistr zvuku  
a hudební režie, mastering CD, návrh a grafickou přípravu obalu, výrobu CD - média, lisování, potisk 
CD, tisk přebalu, balení pro Dechovou kapelu Nektarka.   
XXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Občanskému sdružení STRAKOBAND, Na Dubovci 6, 386 
01 Strakonice, IČO: 01352075 na taneční zábavu s vystoupením romského OS Strakoband - pronájem 
sálu, spojené služby, odměna hudebním skupinám, pořízení stejnokrojů. 
XXVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 9 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Muzeuu středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, 386 01 
Strakonice, IČO: 00072150 na zhotovení loutky Spejbla a Hurvínka.  
XXVIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Martině Bílkové, 386 01 Strakonice,  IČO: 03226956 na letní taneční 
soustředění tanečního studia RM Dance - ubytování v RZ Radost (Dol u Sedlice) a úhradu externích 
lektorů z důvodu nesplnění účelu vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu 
kultury v roce 2016, akce se koná mimo území města Strakonice  
a nepřímo souvisí s děním ve městě.   
XXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Adventor, o. s., Vondroušova 1197/53, Řepy, 163 00 Praha, 
IČO: 01467247 na zajištění ubytování, moderování, produkci, dramaturgii, cestovné, propagaci a 
honoráře při akci Putování 2016.  
XXX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 4 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Ivetě Homolkové na dětské akce v obci Modlešovice - nákup 
materiálu na akce, ceny a odměny pro děti.  
XXXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 13 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Prácheňáčku, z. s., Mírová 831, 386 01 Strakonice, IČO: 
65053800 na reprezentaci jihočeského folkloru na vystoupení v Bulharsku - doprava, ubytování, 
pojištění.  
XXXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Prostoru pro historii techniky, o. p. s., Kosmonautů 1241, 386 
01 Strakonice, IČO: 28146654 na II. ročník výstavy historických motocyklů a následné soutěže 
,,Vzpomínková motocyklová soutěž Šumavou" - výroba plakátů, startovních čísel, pronájem 
prostranství, propagace akce, cestovné organizátorů  
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a odtahové služby při zajištění trati soutěže, výroba ukazatelů trati, náklady na plakety  
a vítězné poháry.   
XXXIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Plzeňskému Landfrýdu, Lidická 805/104, 323 00 Plzeň, IČO: 22862854 na akci 
Bitva u Sudoměře - zajištění části kulturního programu a propagaci akce z důvodu nesplnění účelu 
vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2016, akce se koná 
mimo území města Strakonice a nepřímo souvisí s děním ve městě.   
XXXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Starý Dražejov, 
Dražejov 38, 386 01 Strakonice, IČO: 67151647 na podporu kulturního vyžití  
a zachování tradic v obci Dražejov - pronájem prostor, materiální zajištění jednotlivých akcí, nákup 
pohonných hmot.   
XXXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Osm a půl Opice, Zeyerovo nábřeží 262, 386 01 Strakonice, 
IČO: 22881646 na akci Westernový den - zajištění ozvučení, hudební produkce  
a doprovodného programu.   
XXXVI. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Václavu Běhavému, Pole, 388 01 Blatná, na zajištění divadelních odpoledních 
představení pro děti v Poli u Blatné – honoráře divadelních souborů, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města akce z důvodu nesplnění účelu 
vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2016, akce se koná 
mimo území města Strakonice a nepřímo souvisí s děním ve městě.   
XXXVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Apoštolské církvi, sbor bez hranic Praha, Korunní 926/30, 
120 00 Praha 2, pobočka Mana Strakonice, Lidická 194, 386 01 Strakonice, IČO: 73632368 na 
Velikonoční slavnosti (Divadlo Víti Marčíka, Moravské pašije) - pokrytí nákladů spojených s 
pronájmem Rytířského sálu.  
XXXVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, 386 01 
Strakonice, IČO: 60650834 na podporu hudební skupiny EBONY - natočení promo CD, videoklipu, 
focení, Merch pro fanoušky, banner, promotion. 
XXXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, CTS Sluníčku Strakonice, Tržní 815, 386 01 Strakonice, IČO: 
22871365 na nákup upomínkových předmětů, věcných cen a úhradu spojených služeb s akcí Dance 
show Strakonice 2016. 
XL. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Jednotě Karla Havlíčka Borovského, Arch. Dubského 977, 
386 01 Strakonice, IČO: 02367246 na uspořádání pietní akce k 160. výročí úmrtí K. H. Borovského 
v Praze.   
XLI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 26 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Michalu Polatovi, 386 01 Strakonice, IČO: 16841760 na 
taneční a poslechové večery v kempu Podskalí Strakonice.   
XLII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Michalu Polatovi,  386 01 Strakonice, IČO: 16841760 na 
promítání filmů v kempu Podskalí Strakonice.  
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XLIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Martinovi Chylíkovi, 386 01 Strakonice,  IČO: 46669787 na 
zajištění akce rej čarodějnic.  
XLIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Taneční skupině ROZÁLIE Strakonice, Tržní 1152, 386 01 
Strakonice, IČO: 26992019 na úhradu části nákladů na cestovné a startovné na Mistrovství České 
republiky v country tancích dětí v Pardubicích.   
XLV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Mladé dudácké muzice, Sokolovská 983, 386 01 Strakonice, 
IČO: 22728287 na setkání mládeže v Číně - pokrytí nákladů spojených  
s výjezdem, reprezentaci města Strakonice na asijském kontinentu.   
XLVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč Mladé dudácké muzice, Sokolovská 983, 386 01 Strakonice, 
IČO: 22728287 na X. výročí Mladé dudácké muziky - pronájem sálů, doprava účinkujících, náklady 
spojené s vydání CD.   
XLVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 9 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Ing. Štěpánce Suchelové, 386 01 Strakonice, IČO: 74932756
 na akce Setkání s…, Čajovna Pod Stolem v roce 2016 - cestovné, pronájmy technického 
zařízení, ubytování, propagace, honoráře, náklady na marketing.   
XLVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS – Okresní sdružení hasičů, Podsrpenská 438, 386 01 
Strakonice, IČO: 63293234 na materiálně-technické zajištění formou dárkových drobných předmětů s 
logy 112 a 150, medailí a drobných cen na Literární a grafickou soutěž PO očima dětí.  
XLIX. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávních smluv v přiloženém znění. 
L. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv. 
 

• Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 
Usnesení č. 1970/2016 (49/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměn za 1. pololetí školního roku 2015/2016 ředitelům základních a mateřských škol 
zřizovaných městem Strakonice dle předloženého návrhu, který je samostatnou přílohou usnesení RM 
uloženou na odboru školství a CR. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 

• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 
Usnesení č. 1971/2016 (49/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném pořádku, 
ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001, o 
některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 
 
Sobota 4. června – koncert skupiny Bags – Podskalí Ostrov Strakonice – pořádá Pavel Vlček, 386 01 
Strakonice – IČO: 13514296 – od 22:00 hod. do 01:00 hod. následujícího dne.   
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Sobota 18. června – koncert skupiny Cela pro Klárku – Podskalí Ostrov Strakonice – pořádá Pavel 
Vlček, 386 01 Strakonice – IČO: 13514296 – od 22:00 hod. do 01:00 hod. následujícího dne.   
 
Od 1. května do 31. května 2016 – taneční zábava, koncert - Restaurace Jiskra, Dukelská 37, 386 01 
Strakonice – pořádá Pavel Vlček, 386 01 Strakonice – IČO: 13514296 – vždy v pátek a sobotu od 
22:00 hod. do 23:00 hod. 
 
Středy 8. června, 15. června, 22. června, 29. června – živá hudba – kemp Podskalí Strakonice – pořádá 
Michal Polata, 286, 386 01 Strakonice – IČO: 16841760 – od 22:00 hod. do 23:00 hod. téhož dne. 
 
Pátek 22. dubna, pátek 27. května, sobota 10. září – koncert Hamr, Herdek Filek, Z Ničeho Nic, Cela 
pro Klárku - kemp Podskalí Strakonice – pořádá Michal Polata, 386 01 Strakonice – IČO: 16841760 – 
od 22:00 hod. do 00:15 hod. následujícího dne.  
 
7. Majetkové záležitosti 
 
1) Společnost synlab czech s.r.o., v zastoupení: Jan Marek - vedoucí provozně – technického 
oddělení, sídlo: U vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6, IČ: 496 88 804 
- žádost o souhlas se stavebními úpravami z titulu vlastníka pozemku p.č. dle KN 726/17 v k.ú. 
Nové Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1972/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu vlastníka pozemku p.č. dle KN 726/17 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, se stavební 
úpravou chodníku, tj. s výškovou úpravou u vstupu do odběrového pracoviště společnosti synlab 
czech s.r.o. v objektu Bezděkovská 30, Strakonice (OD MAXIM). 
Uvažovaná výšková úprava k zajištění bezbariérového vstupu spočívá v rozebrání stávající zámkové 
betonové dlažby v požadovaném rozsahu (cca 25 m2), sejmutí stávající podkladní kladecí vrstvy, 
kontrola a případné dohutnění stávající vyrovnávací vrstvy, vytvoření nové skladby podkladních 
vrstev v navrženém tvaru terénního vyrovnání, zpětná pokládka stávající zámkové dlažby a zasypání 
spár. Předmětnou výškovou úpravu u vstupu provede žadatel na své náklady. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu MěÚ Strakonice a architekta města Strakonice.  
 
2) Zjednodušené podlimitní řízení dle zák. 137/2006 Sb. na akci: „Stavební úpravy bytových 
domů č.p. 204, 205, a 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích – II. etapa“ 
Usnesení č. 1973/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Stavební úpravy bytových domů č.p. 204, 205 
a 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích – II. etapa“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.   
II. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „Stavební úpravy 
bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích – II. etapa“.  
III. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky dle zák. 137/2006 Sb. na realizaci  akce: „Stavební úpravy bytových 
domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích – II. etapa“ za podmínek a v rozsahu 
uvedeném v zadávací dokumentaci těmto dodavatelům: 

1. IZOLTECHNIK CZECH s.r.o., Jana Milíče 679, 370 01 České Budějovice 
2. Salvete spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice   
3. Stavby Švec s.r.o., Stará Dobev 8, 397 01 Písek 
4. PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice 
5. PRIMA a.s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
6. ALDAST, spol. s r.o., Strakonice II, Heydukova 152 
7. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Strakonice II, Komenského 373 
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8. Paltop, s.r.o.Strakonice, Přední Ptákovice, Povážská 524 
9. GORSTAV, stavební společnost, s.r.o., Strakonice, Přední Ptákovice, Volyňská 121 
10. GARANTSTAV stavební s.r.o., Řepice 138 

IV. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
V. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Jan Blahout 
4. člen Ing. Miloš Haiser  
5 člen p. Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník p. Milan Jungvirt 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Oldřich Švehla  
4. náhradník p. Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

VI. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
VII. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 
veřejné zakázky. 
 
3) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby: „Strakonice, Sídliště Máj, MUDr. K. Hradeckého – optický 
kabel“.  
Žadatel: STARNET s.r.o., Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katov ická 175,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1974/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení optické komunikační sítě do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. KN 787/1, p.č. KN 787/3, p.č. KN 787/4, p.č. KN 787/2, p.č. KN 
787/10, p.č. KN 1288/29, p.č. KN 1288/30 a p.č. KN 781/1,  v k.ú.  Strakonice,  souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice, Sídliště Máj, MUDr. K. Hradeckého – optický 
kabel“.  
 
4) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby: „Strakonice, Na Ohradě – optický kabel“.  
Žadatel: STARNET s.r.o., Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katov ická 175,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1975/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení optické komunikační sítě do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. KN 701/6, p.č. KN 726/1,p.č. KN 726/4, p.č. KN, p.č. KN 726/19,  
p.č. KN 679/11,  p.č. KN 748/3 a p.č. KN 749/1,  v k.ú.  Nové Strakonice, v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice, Na Ohradě – optický kabel“. 
 
5) LESY České republiky, s.p., Lesní správa Vodňany, Tyršova 1066,      389 01 Vodňany 
- kůrovcová kalamita v lesích města Strakonice   



 13 

Usnesení č. 1976/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s navýšením rozsahu prodeje palivového dřeva a rovněž silnější dřevní hmoty drobným zpracovatelům 
dřeva, za uvedené ceny:  

Ceník pro samovýrobu palivového dřeva pro rok 2016     bez DPH 

Kč/m3         

 hmotnatost těženého dřeva 
 -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+ 

jehličnaté 62 83 99 165 248 500 826 1400 

listnaté měkké 62 66 83 91 165 289 413 504 

listnaté tvrdé 83 103 207 248 330 413 826 1400 

         

Minimální prodejní cena hroubí (dřevní hmota nad 7 cm) 50 Kč/m3    

Minimální prodejní cena nehroubí   25 Kč/m3    

         

Ceník pro samovýrobu palivového dřeva pro rok 2016     s DPH 

Kč/m3         

 hmotnatost těženého dřeva 
 -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+ 

jehličnaté 75 100 120 200 300 605 999 1694 

listnaté měkké 75 80 100 110 200 350 500 610 

listnaté tvrdé 100 125 250 300 399 500 999 1694 

         

Minimální prodejní cena hroubí (dřevní hmota nad 7 cm) 61 Kč/m3    

Minimální prodejní cena nehroubí   30 Kč/m3    

         

uvedené ceny jsou za m3        
Za správné množství, druh dřevní hmoty určený k prodeji drobným zpracovatelům dřeva, a dále za 
smluvní ujednání o jejím prodeji  je odpovědný OLH Ing. Nejdl.  
II. Souhlasí  
s navýšením objemu pěstebních prací, které pro rok 2016 vykonává v lesích města Strakonice pan 
Milan Hradecký, na základě smlouvy č. 2015-464, o vyvážení těžebních zbytků. Odhadované 
množství předmětných těžebních zbytků činí 1.000 m3, tj. 500÷600 prm štěpky. Náklady na vyvážení 
těžebních zbytků činí 95,-Kč/prm.  
III. Souhlasí  
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice č. 2015-
464, na provádění prací – vyvážení těžebních zbytků, v rozsahu  1.000 m3 (tj. 500÷600 prm štěpky),  
za cenu 95,-Kč/prm, pro rok 2016. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provádění pěstebních prací v lesích města 
Strakonice č. 2015-464. 
V. Rozhodla 
zaslat Poptávkové řízení na odběr klestu, z množství 1.000 m3 (tj. 500÷600 prm štěpky),  vytěžené 
dřevní hmoty (přesné množství bude upřesněno při odvozu), z lesů města Strakonice v období duben 
až prosinec 2016 za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto zájemcům: 
1.  1. písecká lesní a dřevařská, a.s., Drhovle – Brloh 12, 397 01, IČ 25198611 
2.  STANEST s.r.o., Křenova 438/7, Praha 6 – Veleslavín, 162 00, IČ 28087721 
3.  ZDEKA SERVIS, s.r.o., Pod Slovany 1913/13, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 28981707 
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4. Dřevošrot, a.s., Žitavského 496, 156 00 Praha 5, IČ 27602231 
5. Zemědělské družstvo Sádek, Lhota u Příbramě 152, 261 01 Příbram, IČ 47048174 
VI. Souhlasí 
s uveřejněním Poptávkového řízení na odběr klestu z lesů města Strakonice na www stránkách města 
Strakonice v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na 
odkup klestu z lesů města Strakonice.  
VII. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení Poptávkového řízení na odběr klestu z lesů 
města Strakonice ve složení:  

1. předseda Milan Jungvirt 
2. člen Ing. Anna Sekyrová 
3. člen Ing. Jana Narovcová 
4. člen Ing. Roman Nejdl 
5. člen Eliška Kučerová 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník Ing. Ondřej Kofroň 
3. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
4. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 
5. náhradník Dana Jačková 

VIII. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s Poptávkovým řízením 
k podání nabídky.  
 
6) SRSoft spol. s r.o., se sídlem Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice, IČ 15818055, DIČ 
CZ15818055 
- žádost o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 726/17, p.č. 726/1, p.č. 
726/8, p.č. 726/16 a p.č. 852, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1977/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu, mezi městem Strakonice a společností SRSoft spol. 
s r.o., se sídlem Bezděkovská ul. čp. 30, 386 01 Strakonice, IČ 15818055, DIČ CZ15818055, jejímž 
předmětem je realizace stavby „Parter OC MAXIM Strakonice“ na pozemcích p.č. 726/17, p.č. 726/1, 
p.č. 726/8, p.č. 726/16 a p.č. 852, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem  předmětné smlouvy o právu.  
 
7) Nové znění Směrnice pro hospodaření s majetkem, který je ve správě příspěvkových 
organizací města a Směrnice pro hospodaření s majetkem města Strakonice a Městské policie 
Strakonice 
Usnesení č. 1978/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Ruší  
platnost Směrnice pro hospodaření s majetkem, který je ve správě příspěvkových organizací města a 
Směrnice pro hospodaření s majetkem města Strakonice a Městské policie Strakonice, schválených 
dne 4.9.2013  usnesením č. 3124/2013. 
II. Schvaluje 
nové znění Směrnice pro hospodaření s majetkem, který je ve správě příspěvkových organizací města  
a Směrnice pro hospodaření s majetkem města Strakonice a Městské policie Strakonice, s platností od 
1.5.2016.  
III. Ukládá 
všem zaměstnancům města Strakonice zařazeným do MÚ Strakonice a  do  Městské policie 
Strakonice, a  ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město 
Strakonice,  zajistit dodržování výše uvedených směrnic.  
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8) Žádost UPC Česká republika, s.r.o. 
Usnesení č. 1979/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podnájmem části nebytových prostorů v objektu Mírová 831 ve Strakonicích, jejichž nájemcem je na 
základě nájemní smlouvy č. 01-126 uzavřené dne 31.8.2001 s městem Strakonice UPC Česká 
republika, s.r.o., následující třetí osobě:  
- InfoTel, spol. s r.o., se sídlem Novolíšeňská 18, 628 00 Brno,  IČ: 46981071, podnájem za účelem 
využití prostorů pro servisní firmu, která zajišťuje servis pro nájemce.  
 
9) Žádost Ing. Lenky Blahoutové, Strakonice 
Usnesení č. 1980/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 2013-462 uzavřené dne 28.11.2013 mezi městem 
Strakonice a Ing. Lenkou Blahoutovou, jejímž předmětem je užívání garážového stání č. 17 v objektu 
Leknínová 1391, Strakonice, a sice ke dni 30.4.2016. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 17 v objektu Leknínová 1391, Strakonice. 
 
10) Žádost Mateřské školy Strakonice,  Lidická 625, Strakonice  
Usnesení č. 1981/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním sídla Spolku  rodičů a přátel školy při Mateřské škole Strakonice, Lidická 625, 
Strakonice, na adrese Lidická 625, 386 01 Strakonice, na poz. parc.č. st. 3018 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice, která je v majetku města Strakonice. 
II. Souhlasí 
s umístěním sídla  Spolku rodičů a přátel školy při Mateřské škole Strakonice, Lidická 625, odloučené 
pracoviště Stavbařů 213, Strakonice, na adrese Stavbařů 213, 386 01 Strakonice, na poz. parc.č. st. 
854 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, která je v majetku města Strakonice. 
III. Souhlasí 
s umístěním sídla  Spolku rodičů a přátel školy při Mateřské škole Strakonice, Lidická 625, odloučené 
pracoviště Holečkova 413, Strakonice, na adrese Holečkova 413, 386 01 Strakonice, na poz. parc.č. st. 
571/1, p.č. st. 571/2 a p.č. 571/3 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, která je v majetku města 
Strakonice. 
IV. Souhlasí 
s umístěním sídla  Spolku rodičů a přátel školy při Mateřské škole Strakonice, Lidická 625, odloučené 
pracoviště Spojařů 1260, Strakonice, na adrese Spojařů 1260, 386 01 Strakonice, na poz. parc.č. st. 
3434 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice,  která je v majetku města Strakonice. 
V. Souhlasí 
s umístěním sídla  Spolku rodičů a přátel školy při Mateřské škole Strakonice, Lidická 625, odloučené 
pracoviště Školní 80, Strakonice, na adrese Školní 80, 386 01 Strakonice, na poz. parc.č. st. 922/3 a 
p.č. st. 922/4 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, která je v majetku města Strakonice. 
VI. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných souhlasů. 
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11) Žádost ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice, se sídlem Jezerní 1280, Strakonice 
Usnesení č. 1982/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním sídla Spolku  rodičů a přátel školy při ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice, Jezerní 1280, 
Strakonice, 386 01 Strakonice, na poz. parc.č. st. 3531 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, která je 
v majetku města Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného souhlasu. 
 
12) Paní Martina Rovňanková, Strakonice – žádost o uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1983/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007 v domě č.p. 
47, Velké náměstí, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 69,30 m2 s paní Martinou Rovňankovou, 
Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007 v domě č.p. 47, Velké náměstí, 
Strakonice o velikosti 2+1 a výměře 69,30 m2 s paní Martinou Rovňankovou, Strakonice, přičemž 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíc s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc formou 
dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu, a to s účinností od 1.5. 2016. Nájemné 
a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne 
v měsíci. Smlouva bude uzavřena za předpokladu, že paní Rovňanková bude mít řádně uhrazeno 
nájemné za měsíc březen a duben dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 20.12.2012. 
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.158,- Kč. V nájemní smlouvě bude 
sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
13) Pan Josef Janeček, Strakonice – žádost o uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1984/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 v domě č.p. 
1237, ul. Mládežnická, Strakonice, o velikosti 3+1 a výměře 78,70 m2 s panem Josefem Janečkem, 
Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 v domě č.p. 1237, Mládežnická, 
Strakonice o velikosti 3+1 a výměře 78,70 m2 s panem Josefem Janečkem, Strakonice, přičemž 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 měsíců, a to s účinností od 1.5. 2016. Nájemné a zálohové 
úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. 
Smlouva bude uzavřena za předpokladu, že pan Janeček bude mít řádně uhrazeno nájemné za měsíc 
duben dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 31.5.2013. Měsíční nájemné pro tuto 
bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.497,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, které činí 13.491,- Kč. Kauce bude složena na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 
111471921/0300, v.s. 0123701802 spravovaný TS Strakonice, s.r.o., a to následujícím způsobem: 
První část jistoty ve výši 2.241,- Kč bude složena před podpisem nájemní smlouvy, další část pak bude 
hrazena v měsíčních splátkách ve výši 2.250,- Kč vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Bude se jednat 
o 5 splátek.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
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14) Marek Sivák a Julius Sivák, Strakonice – žádost o uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1985/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A13 v domě č.p. 
805, ul. Zvolenská, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 62,90 m2 s panem Markem Sivákem a Juliem 
Sivákem, Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A13 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, 
Strakonice o velikosti 2+1 a výměře 62,90 m2 s panem Markem Sivákem a panem Juliem Sivákem, 
Strakonice, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců, a to s účinností od 1.5.2016. 
Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, budou hrazeny vždy nejpozději do 25. 
dne v měsíci. Smlouva bude uzavřena za předpokladu, že pan Marek Sivák a pan Julius Sivák budou 
mít řádně uhrazeno nájemné za měsíc březen a duben dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, 
uzavřené 30.4.2015. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.848,- Kč.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, které činí 8.544,- Kč. Kauce bude složena na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 
111471921/0300, v.s. 0080561306 spravovaný TS Strakonice, s.r.o., a to následujícím způsobem: 
První část jistoty ve výši 2.544,- Kč bude složena před podpisem nájemní smlouvy, další část pak bude 
hrazena v měsíčních splátkách ve výši 3.000,- Kč vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Bude se jednat 
o 2 splátky. 
Zároveň předmětem smlouvy o nájmu bytu bude ustanovení, že nájemci po dohodě s pronajímatelem 
uznávají dluh, který má pan Július Sivák, vůči pronajímateli z titulu neplacení nájemného a úhrady 
služeb spojených s užíváním bytu č. 7 v domě č.p. 313 ul. Bavorova, jehož byl nájemcem, a který ke 
dni 6.4.2016 činí 38.965,- Kč. Nájemci se zavazují tento dluh uhradit v pravidelných splátkách v 
minimální částce 1.500,- Kč měsíčně, splatných vždy do 25. dne v měsíci počínaje měsícem 
následujícím po uzavření této smlouvy, pod ztrátou výhody splátek. Nedodržení tohoto splátkového 
kalendáře bude považováno za  porušení této smlouvy o nájmu bytu s právem pronajímatele odmítnout 
prodloužení nájemní smlouvy.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
15) Paní Eva Grundzová, Strakonice – žádost o uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1986/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 v domě č.p. 
204, ul. Stavbařů, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Evou Grundzovou,  
Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Evou Grundzovou, Strakonice, přičemž smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou 5 měsíců, a to s účinností od 1.6. 2016. Nájemné a zálohové úhrady za 
plnění spojená s užíváním bytu, budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Smlouva bude 
uzavřena za předpokladu, že paní Grundzová bude mít řádně uhrazeno nájemné za měsíc duben a 
květen dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 8.12.2015. Měsíční nájemné pro tuto 
bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.243,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, které činí 9.729,- Kč. Kauce bude složena na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 
111471921/0300, v.s. 0020400115 spravovaný TS Strakonice, s.r.o., a to následujícím způsobem: 
První část jistoty ve výši 2.229,- Kč bude složena před podpisem nájemní smlouvy, další část pak bude 
hrazena v měsíčních splátkách ve výši 1.500,- Kč vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Bude se jednat 
o 5 splátek.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
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16) Paní Marie Ranglová, Strakonice – žádost o uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1987/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 v domě č.p. 
809, Zahradní, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 53,14 m2 s paní Marií Ranglovou,  Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 v domě č.p. 809, ul. Zahradní, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 53,14 m2 s paní Marií Ranglovou, Strakonice, přičemž smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců,  a to s účinností od 1.5.2016. Nájemné a zálohové úhrady za 
plnění spojená s užíváním bytu, budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Smlouva bude 
uzavřena za předpokladu, že paní Ranglová bude mít řádně uhrazeno nájemné za měsíc duben dle 
předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 5.4.2016. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku 
je stanoveno ve výši 2.679,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
17) Paní Gabriela Matěnová, Strakonice – žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1988/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Doplňuje  
usnesení č. 1657/2016 ze dne 10.2.2016, týkající se souhlasu 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, ul. Bezděkovská, Strakonice, 
s paní Gabrielou Matěnovou, Strakonice, přičemž smlouva bude doplněna o následující ustanovení, 
týkající se zániku nájmu bytu: „Do doby, než přejde byto do vlastnictví oprávněného, nesmí mu město 
dát výpověď z nájmu předmětného bytu kromě případů, kdy je dán výpovědní důvod podle §§ 2288/1 
a podle 2291 občanského zákoníku. Jde-li o výpovšdní důvod pronajímatele podle § 2288/1 písm. a), 
b) a d) nebo podle § 2291 OZ, bude městem vráceno 50% z uhrazené částky dle odst. 4.3. Smlouvy o 
výstavbě bytu se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o nájmu bytu a o uzavření budoucí smlouvy 
darovací. Jde-li však o výpovědní důvod podle § 2288/1 písm. c) obč. zákoníku, má oprávněný 
nájemce právo na náhradní byt zásadně rovnocenný bytu, který má být vyklizen, při zachování všech 
práv vztahujících se k původnímu bytu, zejména na základě smlouvy nájemní či Smlouvy o výstavbě 
bytu“.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
18) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 011/988, ul. Ellerova 988, Strakonice I, o velikosti 1+1 a 
výměře 54,43 m2 
Usnesení č. 1989/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 011 o velikosti 1+1 (54,43 m2), v domě č.p. 988, ul. Ellerova, 
Strakonice I, přímým prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena bytu č. 011/988, ul. 
Ellerova, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku je 
stanovena ve výši 450.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
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19) Paní Marcela Oláhová, Strakonice – opětovná žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 
a o povolení splátek 
Usnesení č. 1990/2016 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 v domě č.p. 364, ul. 
Havlíčkova, Strakonice o velikosti 2+1 a výměře 80,90 m2 s paní Marcelou Oláhovou, Strakonice, 
přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce, a to s účinností od 1.5. 2016 s možností 
prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku k nájemní smlouvě, při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je uhrazení nájemného za 
měsíc duben do 25.4.2016 a složení kauce ve výši 1/6 trojnásobku měsíčního nájemného, která činí 
2.325,- Kč. Kauce bude uhrazena před podpisem smlouvy o nájmu bytu, případně před podpisem 
dodatku, prodlužující nájemní smlouvu o další měsíc, a to vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Kauce 
bude složena na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0036400403 spravovaný 
TS Strakonice, s.r.o. V případě, že bude nájemní smlouva prodloužena formou dodatku, bude kauce 
doplacena, a to až do výše trojnásobku měsíčního nájemného, který činí 13.950,- Kč (tzn. v případě 
prodloužení o další 1 měsíc bude doplněna kauce ve výši 1/6 trojnásobku měsíčního nájemného, v 
případě dalšího prodloužení o 1 měsíc bude opět doplněna kauce ve výši 1/6 trojnásobku měsíčního 
nájemného, a to celkem 5x, při následujícím prodloužení již nebude kauce požadována). Nájemné a 
zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v 
měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.650,- Kč. Ve smlouvě bude 
sjednána inflační doložka. 
Zároveň předmětem smlouvy o nájmu bytu bude ustanovení, že nájemce po dohodě s pronajímatelem 
uznává dluh, který má paní Marcela Oláhová, vůči pronajímateli z titulu neplacení nájemného a 
úhrady služeb spojených s užíváním bytu č. 004 v domě č.p. 364 ul. Havlíčkova, jehož byla 
nájemcem, a který ke dni 31.3.2016 činí 26.828,- Kč. Nájemce se zavazuje tento dluh uhradit v 
pravidelných splátkách v minimální částce 3.000,- Kč měsíčně, splatných vždy do 25. dne v měsíci 
počínaje měsícem následujícím po uzavření této smlouvy, pod ztrátou výhody splátek. Nedodržení 
tohoto splátkového kalendáře bude považováno za porušení této smlouvy o nájmu bytu s právem 
pronajímatele odmítnout prodloužení nájemní smlouvy.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) Veřejná zakázka malého rozsahu „Workout ve Strakonicích – získej energii na hřišti“ 
Usnesení č. 1991/2016 (49/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
na základě Protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek s vyhodnocením veřejné zakázky 
malého rozsahu: „Workout ve Strakonicích – získej energii na hřišti“. Nejvýhodnější nabídka byla 
podána společností Clean4you s.r.o., Chválkovická 101/4, 772 00 Olomouc, IČ:28618165, za 
celkovou cenu díla 382.085,50 Kč bez DPH, tj. 462.324,- Kč vč. DPH. Termín plnění je do 6 týdnů od 
podpisu smlouvy o dílo. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem Clean4you s.r.o., Chválkovická 101/4, 772 00 Olomouc, IČ: 
28618165 na dodávku díla „Workout ve Strakonicích – získej energii na hřišti“ za celkovou cenu 
382.085,50 Kč bez DPH, tj. 462.324,- Kč vč. DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy 
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2) Rekonstrukce sociálních zařízení objektu tribuny pro diváky ve sportovním areálu Na 
Sídlišti, Strakonice 
Usnesení č. 1992/2016 (49/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s realizací veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálních zařízení objektu tribuny pro diváky ve 
sportovním areálu Na Sídlišti, Strakonice“. 
 
3) „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – vnitroblok Dukelská mezi č.p. 490 – 493 a 481 – 
484 (VI. etapa)“ 
Usnesení č. 1993/2016 (49/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s realizací veřejné zakázky „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – vnitroblok Dukelská mezi č.p. 
490 – 493 a 481 – 484 (VI. etapa)“. 
 
4) Oprava jižní fasády čp. 1 – Strakonice, Velké náměstí 
Usnesení č. 1994/2016 (49/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s realizací veřejné zakázky „Oprava jižní fasády čp. 1 – Strakonice, Velké náměstí“. 
 
5) Oprava kapličky u Volyňky (Blatského rybníka)  
Usnesení č. 1995/2016 (49/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s realizací  akce „Oprava kapličky u Volyňky“. 
 
6) Restaurování obrazu v kapličce u Volyňky (Blatského rybníka)  
Usnesení č. 1996/2016 (49/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s realizací  akce „Restaurování obrazu v kapličce u Volyňky“. 
 
7) Dodatek č.1 k SOD v souvislosti s realizací stavby: „Rekonstrukce zázemí plaveckého 
stadionu – technologie bazénu – písková filtrace“ 
Usnesení č. 1997/2016 (49/1a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
sdělení příspěvkové organizace STARZ v souvislosti s realizací nepředvídatelných oprav 
technologického zázemí, které vylučují současnou realizaci montáže nových pískových filtrů 
v plánovaném termínu dle smlouvy o dílo 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 s dodavatelem realizace stavby: „Rekonstrukce zázemí plaveckého stadionu – 
technologie bazénu – písková filtrace“ společností BAZENSERVIS, s.r.o.Čapkova 538, 517 21 
Týniště nad Orlicí. Předmětem dodatku je úprava termínu plnění montáže pískové filtrace dle přílohy. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku dle přílohy. 
 
8) Předběžné oznámení veřejného zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku  
Usnesení č. 1998/2016 (49/1a) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru provést předběžné oznámení veřejného zadavatele dle § 86 zákona č.137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách o úmyslu zadat následující nadlimitní veřejnou zakázku: „Technologický 
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park ve Strakonicích – projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a prováděcí projektová 
dokumentace“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička          Milan Jungvirt   
            starosta           místostarosta   
 


