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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  50. jednání Rady města Strakonice 

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

Přítomni:     5 členů RM 
p. Jungvirt – místostarosta 
RM: Ing. Oberfalcer, p. Christelbauer, Ing. Moučka, p. Štrébl 
p. Stroner – tajemník 

Omluveni:  Mgr. Hrdlička – starosta 
   pí Vlasáková – člen RM  
Program:  
 
1. Majetkové záležitosti 

Usnesení č. 1999/2016 – č. 2038/2016 
2. Odbor rozvoje 

• Zápis z 11. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 5. 4. 2016 
            Usnesení č. 2039/2016 

• Zpracování záměru bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového programu mobility 
pro všechny 

            Usnesení č. 2040/2016 
3. Sociální odbor 

• Zapis z komise pro sociální věci a zdravotnictví 
            Usnesení č. 2041/2016 

• Dotace Středisku rané péče SPRP, pobočka České Budějovice 
            Usnesení č. 2042/2016 

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

            Usnesení č. 2043/2016 
• Dotace Fokusu-Písek,o.s. 

            Usnesení č. 2044/2016 
• Dotace Fokusu-Písek,o.s. 

            Usnesení č. 2045/2016 
• Dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 

            Usnesení č. 2046/2016 
• Dotace Diecézní charita České Budějovice 

            Usnesení č. 2047/2016 
• Dotace PREVENTU 99 z.ú. 

            Usnesení č. 2048/2016 
• Dotace PREVENTU 99 z.ú.  

            Usnesení č. 2049/2016 
• Dotace Oblastní pobočce SONS v ČR Strakonice 

            Usnesení č. 2050/2016 
• Dotace Spolku Labyrinth Strakonice 

            Usnesení č. 2051/2016 
• Dotace Rodinnému centru Beruška Strakonice, z.s. 

            Usnesení č. 2052/2016 
• Dotace Svazu diabetiků ČR – Územní organizace Svazu diabetiků ČR Strakonice – pobočný 

spolek  
            Usnesení č. 2053/2016 

• Dotace Hospicu sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 
            Usnesení č. 2054/2016 
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• Nesouhlas s poskytnutím dotace 
            Usnesení č. 2055/2016 

• Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
            Usnesení č. 2056/2016 

4. Odbor školství a CR 
• Zápis z 15. jednání komise pro kulturu ze dne 7. 4. 2016 

            Usnesení č. 2057/2016 
• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 

            Usnesení č. 2058/2016 
5. MP 

• Zápis z jednání komise pro bezpečnost  
            Usnesení č. 2059/2016 

6. MěKS  
• Zrušení usnesení č. 1947/2016 (47/15) ze dne 30. března 2016  

            Usnesení č. 2060/2016 
• Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu- „Dodávka 

velkoformátového tiskového stroje včetně dopravy, umístění a proškolení obsluhy.“  
            Usnesení č. 2061/2016 

7. Rozpočtová opatření  č.  34 – 35 
            Usnesení č. 2062/2016 

 
 
 
50. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta M. Jungvirt v 15:08 hodin v malé zasedací 
místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
1. Majetkové záležitosti 
Projednávání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, náměstí Hrdinů 69, PSČ: 387 01, IČ: 00031917, DIČ: 
CZ00031917 – žádost o prodej části pozemku, případně směnu částí pozemků – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 1999/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. st. 800/2 o výměře cca 700 m2  v k.ú. Strakonice, 
za účelem vybudování parkoviště. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
2) Autoservis Šrachta s.r.o., se sídlem Písecká 513, 386 01 Strakonice, IČ 01942344, DIČ 
CZ01942344 - žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 2000/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a společností Autoservis Šrachta s.r.o., 
se sídlem Písecká ul. 513, 386 01 Strakonice, IČ 01942344, DIČ CZ01942344, jejímž předmětem je 
umístění a provedení stavby „Úprava a přístavba skladu autosalonu Škoda Miroslav Šrachta ve 
Strakonicích“ na pozemcích p.č. 792/3, p.č. 1723 a p.č. st. 4262, vše v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice.  
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
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HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
3) Tenis klub Strakonice, spolek, v zastoupení: Ing. Libor Volf, p ředseda, sídlo: Máchova 178, 
386 01 Strakonice, IČ: 16 82 00 37 
Usnesení č. 2001/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu vlastníka pozemků p.č. dle KN 441/1 a st. 4190, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice se 
stavebními úpravami, tj. s provedením odvodňovacího rigolu š. 2 m u severovýchodní fasády objektu 
tenisové haly (v celé délce stěny) a u jihovýchodní  fasády tenisové haly (cca ½ délky stěny), dále s 
odvezením dlouhodobého stavebního a přírodního odpadu u západní strany objektu haly a s 
odstraněním náletových dřevin kolem celého objektu haly. Předmětné stavební úpravy provede žadatel 
na své náklady. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a odboru životního prostředí MěÚ Strakonice.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
4) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce 
„Strakonice – hřiště pro mládež“ 
Usnesení č. 2002/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  v platném znění 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci 
akce: „Strakonice – hřiště pro mládež“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 
dodavatelům: 

1. Janesstav 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 
4. Clean4you s.r.o., Chválkovická 101/4, 772 00 Olomouc 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Strakonice – hřiště pro mládež“. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. p. Milan Jungvirt 
2. Ing. Jana Narovcová 
3. Ing. Jan Blahout  
4. Ing. Oldřic Švehla 
5. p. Michal Bezpalec 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. Ing. Lukáš Srb 
3. Ing. Miloš Haiser 
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. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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5) Pan Ing. Pavel Svoboda,  
- žádost o souhlas města Strakonice s postoupením práv a povinností z nájemní smlouvy – 
zveřejnění záměru 
Usnesení č. 2003/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na uzavření dohody o  postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy číslo 
02-106, jež je uzavřena mezi městem Strakonice a panem Ing. Pavlem Svobodou, na nového vlastníka 
stavby čp. 72 v k.ú. Strakonice, kterým je pan Pavel Vlček,  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
6) Pan Stanislav Sedláček,– žádost o snížení částky za nájemné  
Usnesení č. 2004/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s návrhem pana Sedláčka, týkající se snížení částky za nájemné, a to na  100,- Kč/m2 . 
II. Trvá 
na usnesení RM číslo 1672/2016 ze dne 10. února 2016, týkající se  pronájmu části pozemku p.č. st. 
635 v k.ú. Strakonice o výměře cca 60 m2 , za účelem umístění 2ks lodních kontejnerů, panu 
Stanislavu Sedláčkovi, za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 12.000,- Kč ročně (bez DPH), přičemž nájemní 
smlouva bude uzavřena od 1.10.2015 vzhledem k tomu, že již v době podání žádosti byly předmětné 
kontejnery prokazatelně umístěny na pozemku v majetku města Strakonice. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
7) Pan Luboš Vaněček,– žádost o snížení ceny nájmu 
Usnesení č. 2005/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se snížením ceny nájmu u nájemní smlouvy číslo 2012-88, uzavřené mezi městem Strakonice a panem 
Lubošem Vaněčkem, týkající se pronájmu části pozemku za účelem zřízení a provozování letní 
obslužné zahrádky pro kavárnu Vesna, v ulici Na Stráži čp. 265. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

8) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 2006/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005 o velikosti 1+1 a 
výměře 33,30 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská s paní Žanetou Grundzovou, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu  o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc duben do 20.4.2016. V případě, že Žaneta Grundzová, Budovatelská 614, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 20.4.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
II. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 1+1 a výměře 
36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Patricií Bledou, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 2.5.2016. V případě, že Patricie Bledá, Budovatelská 614, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc duben do 2.5.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
III. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská pro slečnu Denisu Žigovou, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn nájemného za měsíc 
duben, a to do 25.4.2016. V případě, že slečna Denisa Žigová, Budovatelská 614, Strakonice nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
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Dále součástí dodatku bude ustanovení, že nájemce po dohodě s pronajímatelem přistupuje k dluhu ve 
výši 16.020,- Kč (3.500,- Kč – vnitřní věci – odbor správní, 12.000,- - doprava a silniční hospodářství, 
520,- Kč – svoz komunálního odpadu), který má dlužník p. Martin Strnad (přítel sl. Žigové), nar. 
23.9.1980,. Nájemce se zavazuje tento dluh uhradit v pravidelných splátkách po 1.000,- Kč měsíčně, 
splatných vždy do 25. dne v měsíci počínaje měsícem následujícím po uzavření této dohody, pod 
ztrátou výhody splátek,v hotovosti na pokladně Městského úřadu Strakonice. Nedodržení tohoto 
splátkového kalendáře bude považováno za hrubé porušení této nájemní smlouvy s právem 
pronajímatele odmítnout prodloužení nájemní smlouvy.  
IV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Věrou Hrehovou, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 2.5.2016. V případě, že paní Věra Hrehová, neuhradí nájemné za měsíc 
duben do 2.5.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
V. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Zdenkou Murgáčovou, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 2.5.2016. V případě, že paní Murgáčová, neuhradí nájemné  
za měsíc duben do 2.5.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
VI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.11 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Simonou Horváthovou, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 20.4.2016. V případě, že paní Simona Horváthová, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 20.4.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
VII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 05 o velikosti 2+kk a výměře 
68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice, pro paní Věru Landsingerovou, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením části 
nájemného za měsíc březen a duben do 2.5.2016. V případě, že Věra Landsingerová, neuhradí 
nájemné za měsíc březen a duben do 2.5.2016, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
VIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003 o velikosti 1+1 a výměře 
37,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Irenou Minarikovou, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 2.5.2016. V případě, že paní Irena Minariková, neuhradí nájemné za 
měsíce duben do 2.5.2016, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
IX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A26 o velikosti 1+1 a 
výměře 43,15 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem Františkem Burianem,  přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 2.5.2016. V případě, že pan František Burian, neuhradí nájemné za 
měsíc duben do 2.5.2016, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
X. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 017 o velikosti 1+1 a výměře 
36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Ivetou Cinovou,   přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc březen a duben do 2.5.2016. V případě, že slečna Iveta Cinová, neuhradí nájemné 
za měsíc březen a duben do 2.5.2016, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
XI. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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9) Pan Karel Krejčí,– prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2007/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B34 o velikosti 1+0 a 
výměře 32,95 m2 v domě č.p. 1283, ul. Rybniční, Strakonice, s panem Karlem Krejčím,   z důvodu 
porušení povinností nájemce, plynoucích ze sjednaného splátkového kalendáře, tzn. porušení 
povinností smlouvy o nájmu bytu.  
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni ukončení 
nájmu dobrovolně vyklizen.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
10) Paní Jaroslava Hrdinová,– žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu a povolení splátek  
Usnesení č. 2008/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 v domě č.p. 428, ul. Boženy 
Němcové, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 66,90 m2 s paní Jaroslavou Hrdinovou,  
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni ukončení 
nájmu dobrovolně vyklizen.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
11) Paní Irena Balogová,– žádost o povolení splátek na hrazení kauce 
Usnesení č. 2009/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B11 v domě č.p. 
805, ul. Zvolenská, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 57,27 m2 s paní Irenou Balogovou,  
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B11 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 57,27 m2 s paní Irenou Balogovou, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení vždy o další 3 měsíce formou dodatku 
k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu, a 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 Balogová bude mít řádně uhrazeno nájemné 
za měsíc duben dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 3.10.2014. Měsíční nájemné pro 
tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.187,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační 
doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, které činí 9.560,- Kč. Kauce bude složena na účet vedený městem Strakonice,  č.ú. 
111471921/0300, v.s. 0080521105 spravovaný TS Strakonice, s.r.o. a to následujícím způsobem: 
První část jistoty ve výši 3.560,- 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. 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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12) Paní Michaela Brabcová,– žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2010/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 v domě č.p. 
47 Velké náměstí, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 76,46 m2 s paní Michaelou Brabcovou,  
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 v domě č.p. 47, Velké náměstí, 
Strakonice o velikosti 2+1 a výměře 76,46 m2 s paní Michaelou Brabcovou, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další ½ rok formou dodatku k NS, při 
plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu, 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 Brabcová bude mít řádně uhrazeno nájemné za měsíc duben a 
květen dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 11.11.2015. Měsíční nájemné pro tuto 
bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.588,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
13) Paní Martina Lejsková,– žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2011/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021 v domě č.p. 
78, ul. Bezděkovská, Strakonice II, o velikosti 2+1 a výměře 75,44 m2 s paní Martinou Lejskovou,  
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021 v domě č.p. 78, ul. 
Bezděkovská, Strakonice o velikosti 2+1 a výměře 75,44 m2 s paní Martinou Lejskovou, přičemž 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další ½  rok formou 
dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu, 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 Martina Lejsková bude mít řádně uhrazeno 
nájemné za měsíc duben a květen dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 9.12.2015. 
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.922,- Kč. V nájemní smlouvě bude 
sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
 
14) Paní Eva Kunclová, žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2012/2016 (50/1) 
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. 
206, ul. Stavbařů, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Evou Kunclovou,  
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Evou Kunclovou, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku k NS, při 
plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu, 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 Kunclová bude mít řádně uhrazeno nájemné za měsíc duben a 
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květen dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 4.5. 2012. Měsíční nájemné pro tuto 
bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.243,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
H LASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
15) Paní Stanislava Nováková,– žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2013/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 v domě č.p. 
58, U Sv. Markéty, Strakonice I, o velikosti 1+1 a výměře 62,20 m2 s paní Stanislavou Novákovou,  
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 v domě č.p. 58, U Sv. Markéty, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 62,20 m2 s paní Stanislavou Novákovou, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení vždy o další 3 měsíce formou dodatku 
k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu, a 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 Stanislava Nováková bude mít řádně 
uhrazeno nájemné za měsíc  duben a květen dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 
24.8.2015. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.732,- Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
16) Pan František Hrba,– žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2014/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 v domě č.p. 
364, ul. Havlíčkova, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 59,01 m2 s panem Františkem Hrbou,  
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 v domě č.p. 364, ul. 
Havlíčkova, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 59,01 m2 s panem Františkem Hrbou, přičemž 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení vždy o další 3 měsíce 
formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu, a 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 pan Hrba 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 3.253,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána 
inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, které činí 9.758,- Kč. Kauce bude složena na účet vedený městem Strakonice,  č.ú. 
111471921/0300, v.s. 0036400305 spravovaný TS Strakonice, s.r.o. a to následujícím způsobem: 
První část jistoty ve výši 3.758,- 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. 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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17) Uvolněná b.j. 3+0, č.b. 007, v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice  
Usnesení č. 2015/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Olgy Demetrové, týkající se přidělení bytu č. 007 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, 
Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007 v domě č.p. 1392 ul. 
Leknínová, Strakonice o velikosti 3+0 a výměře 78,45 m2, s manželi Monikou a a Jiřím Doubkovými, 
přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení vždy o další 3 
měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu 
s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu lze 
uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. 
vyhodnocení výše příjmů domácnosti).. 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 4.825,- Kč.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, která činí 14.475,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet 
vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0139200701 spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 
III. Souhlasí 
v případě, že manž. Doubkovi odmítnou přidělenou b.j. č. 007 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, 
Strakonice,  s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 007 v domě č.p. 1392, ul. 
Leknínová, Strakonice, s paní Zdeňkou Čapkovou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 
měsíců s možností prodloužení vždy o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., 
v platném znění. Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat 
podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti).. 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 4.825,- Kč.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, která činí 14.475,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet 
vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0139200701 spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
18) Žádost pana Ing. Petra Kociána,  
Usnesení č. 2016/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájmu garáže nacházející se v budově  bez č.p. na pozemku p.č. st. 3613 v k.ú. 
Strakonice, v objektu Na Křemelce ve Strakonicích, jehož nájemcem je na základě nájemní 
smlouvy uzavřené dne 18.9.2000 s původním vlastníkem nemovitosti, tzn. SK Strakonice 
1908 (vlastníkem objektu od r. 2004 je město Strakonice), pan Ing. Petr Kocián, a sice 
dohodou ke dni 30.4.2016. Předmětem dohody bude dále ujednání ohledně doplacení 
nájemného za období od 1.1.2013 až  do 30.4.2016. Část nájemného se vzhledem 
k okolnostem (změna vlastníka nemovitosti, snížení výměry pronajatých prostorů na základě 
ústní dohody s původním vlastníkem, snaha nájemce o ukončení nájmu NP, nepředání 
nájemní smlouvy ze strany org. STARZ na město Strakonice atd.) promíjí a nájemce je 
povinen doplatit za dané období na účet města Strakonice částku ve výši 3.333,- Kč + DPH, 
tj. celkem 4.033,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
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HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
19) Žádost pana Davida Šmitmajera,  
Usnesení č. 2017/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2015-00359 ze dne 5.5.2015, uzavřené mezi městem 
Strakonice (původní vlastník objektu spol. FEZKOTEX a.s.),  a panem Davidem Šmitmajerem, jehož 
předmětem bude změna doby nájmu u NP pronajatých v objektu Na Dubovci 140 ve Strakonicích, 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 příslušného dodatku.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
20) Žádost spol. Roset s.r.o., se sídlem Nerudova 1047, Strakonice 
Usnesení č. 2018/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatků k nájemním smlouvám č. 07-361 ze dne 31.8.2007 
a č. 09-326 ze dne 17.6.2009, uzavřeným mezi městem Strakonice a spol. Roset s.r.o., se 
sídlem Nerudova 1047, Strakonice, jejichž předmětem bude převod práv a povinností 
z uvedených nájemních smluv na dceřinnou společnost OtavaNet s.r.o., se sídlem Katovická 
175, Strakonice. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
21) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě 
Usnesení č. 2019/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2012-001 uzavřené dne 5.1.2012 mezi městem Strakonice 
a spol. OtavaNet s.r.o., se sídlem Katovická 175, Strakonice, jehož předmětem bude změna způsobu 
 úhrady záloh na služby a provádění vyúčtování a to tak, že nájemce bude s účinností od 3. čtvrtletí 
2016 hradit zálohy na služby (el. energie) na účet správce objektu, Technických služeb Strakonice 
s.r.o., který bude každoročně  provádět vyúčtování skutečných nákladů na služby.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
22) Žádost pana Jana Berana,  
Usnesení č. 2020/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedených prostorů a pozemků v "areálu Bažantnice" v k.ú. 
Nové Strakonice, obci a okrese Strakonice: 
- OBJEKT č. 1 – čistička odpadních vod na pozemku parc.č. st. 1100 o výměře 31,5 m2. 
- OBJEKT č. 3 - budova č.p. 141 na pozemku p.č.st. 34/1, jedná se o vilu, která je využívána k bydlení 
a k ubytovacím účelům (suterén 216 m2, přízemí 176 m2, podkroví 145 m2) o celkové výměře prostorů 
537 m2. 
- OBJEKT č. 4 a 5 - budova č.p. 372 na pozemku parc.č. st. 34/2 s příslušenstvím (vyjma 2 garáží v 
přízemí objektu č. 4 o výměře 53,9 m2 - vypůjčeny Oblastnímu spolku ČČK Strakonice). 
Objekt č. 4 tvoří: 
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- skladovací a ubytovací prostory: přízemí 712,9 m2 + 143,96 m2, I. patro 81,18 m2, II. patro 81,18 m2.  
- domek pro správce - prostory pro bydlení a ubytování (suterén 15 m2, přízemí 61,21 m2, podkroví 
55,3 m2) o celkové výměře prostorů 131,51 m2. 
Objekt č. 5 tvoří: 
- dílny a skladovací prostory o celkové výměře NP 1270 m2.  
Součástí "areálu Bažantnice" jsou následující pozemky: 
- POZEMKY 
parc.č. st. 34/1 o výměře 601 m2  
parc.č. st. 34/2 o výměře 5813 m2  
parc.č. st. 34/9 o výměře 108 m2  
parc.č. st. 1100 o výměře 40 m2  
parc.č. 399 o výměře 431 m2  
parc.č. 400/1 o výměře 15262 m2  
parc.č. 400/9 o výměře 11007 m2  
parc.č. 401/1 o výměře 6857 m2  
parc.č. 401/2 o výměře 1090 m2  
parc.č. 401/3 o výměře 3006 m2  
parc.č. 401/5 o výměře 28 m2  
parc.č. 402/1 o výměře 3874 m2  
parc.č. 402/2 o výměře 1126 m2  
parc.č. 402/3 o výměře 395 m2  
parc.č. 406/1 o výměře 1606 m2  
parc.č. 406/2 o výměře 1299 m2  
parc.č. 411/3 o výměře 15332 m2  
parc.č. 746 o výměře 355 m2, to vše v k.ú. Nové Strakonice, obci a okrese Strakonice,  
s tím, že minimální výše nájemného za pronájem uvedených prostorů a pozemků v "areálu 
Bažantnice" je stanovena na částku 500.000,- Kč/ročně + DPH.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
23) Žádost pana Bedřicha Tomáška – TISK, se sídlem Na Ostrově 1415, Strakonice 
Usnesení č. 2021/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku nebytových prostorů  o výměře 258 m2 v přízemí objektu Na 
Ostrově 1415, Strakonice. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
24) Na program jednání komise majetkové byly předloženy materiály, týkající se přehledu 
pronájmu a výpůjček pozemků a nebytových prostorů v majetku města Strakonice.   
Usnesení č. 2022/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
 I. Souhlasí  
se zachováním výše nájemného u všech nájemců nebytových prostorů v objektu č.p. 772 v ul. Krále 
Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích dle předložené tabulky. 
II. Souhlasí  
u nově zveřejňovaných záměrů na pronájem garáží a sklepů k nekomerčním účelům se stanovením  
částky minimálního nájemného ve výši  250,- Kč/m2/rok  + DPH, a to na celém území města.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
25) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. KN 1206/4, p.č. KN 2016/2 a p.č. KN 1208/23, vše v k.ú. Strakonice v souvislosti 
s novostavbou skladovací haly s prodejnou a servisem ve Strakonicích. 
Žadatel: MTZ MOTOTECHNIKA s.r.o., Písecká 1334,  386 01 Strakonice 
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V zastoupení: L. Urbánek,  
Usnesení č. 2023/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí  
s uložením vodovodní a kanalizační přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 1206/4, 
p.č. KN 2016/2 a p.č. KN 1208/23, vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s novostavbou skladovací haly 
s prodejnou a servisem ve Strakonicích na pozemcích ve vlastnictví žadatele p.č. KN 1208/14 a 
1208/24, vše v k.ú. Strakonice za podmínky, že rýha v asfaltové komunikaci bude zaříznuta řezačem 
spár, oprava asfaltového krytu bude provedena opět z asfaltové směsi v šířce, ve které byl prováděn 
výkop a z obou stran bude oprava zvětšena min. o 50% šíře výkopu. Spára mezi stávajícím asfaltovým 
krytem a novým asfaltovým krytem bude zalita asfaltovou emulzí. Do 1 roku od předání překopu bude  
asfaltový povrch  přefrézován  a  přeasfaltován  v tl. 5 cm v celé šíři komunikace a v délce cca  
5 m. 
II. Souhlasí  
s uzavřením dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 
1206/4, p.č. KN 2016/2 a p.č. KN 1208/23, vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s novostavbou 
skladovací haly s prodejnou a servisem ve Strakonicích na pozemcích ve vlastnictví žadatele p.č. KN 
1208/14 a 1208/24, vše v k.ú. Strakonice za podmínky, že rýha v asfaltové komunikaci bude zaříznuta 
řezačem spár, oprava asfaltového krytu bude provedena opět z asfaltové směsi v šířce, ve které byl 
prováděn výkop a z obou stran bude oprava zvětšena min. o 50% šíře výkopu. Spára mezi stávajícím 
asfaltovým krytem a novým asfaltovým krytem bude zalita asfaltovou emulzí. Do 1 roku od předání 
překopu bude  asfaltový povrch  přefrézován  a  přeasfaltován  v tl. 5 cm v celé šíři komunikace a 
v délce cca  
5 m. Cena za uložení vodovodní a kanalizační přípojky do pozemků města  je stanovena dle sazebníku 
10.000 + DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu  města podpisem předmětné dohody. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
26) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  č. 1030029933 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice –  u TS Betonárka  – kNN“.  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2024/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. KN 1286/16 a p.č. KN 757/16 vše v k.ú. Strakonice,  souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice  – u TS Betonárka - kNN“, za za částku 50,- 
Kč/bm, min však 10.000,- Kč. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
27) Žádost o uzavření dodatku č.1 dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví 
města Strakonice p.č. KN 626/1 v k.ú. Nové Strakonice   v souvislosti se stavbou: „ Vodovodní 
přípojka  pro restauraci Švanda Dudák“. 
Žadatel: Helena Dortová,  
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Usnesení č. 2025/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 k dohodě o uložení inženýrských sítí č. 2016 – 00085 ke stavbě „Vodovodní 
přípojka pro restauraci Švanda Dudák“ spočívajícího v odpuštění poplatku za uložení vodovodní 
přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 626/1 v k.ú. Nové Strakonice   
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětného dodatku dohody. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
28) Opěrná stěna v ulici Máchova u rodinného domu čp. 605 a v ulici Máchova a Zvolenská u 
rodinného domu čp. 604, Strakonice  
Usnesení č. 2026/2016 (50/1) 
Rada města po projednání v souvislosti s realizací opěrné zdi u RD č.p. 605 v ulici Máchova 
I. Ukládá 
majetkovému odboru zadat vypracování prováděcí projektové dokumentace stavby „Opěrná stěna 
v ulici Máchova u rodinného domu čp. 605 a v ulici Máchova a Zvolenská u rodinného domu čp. 604, 
Strakonice“ a následně provést výběrové řízení na dodavatele předmětné stavby.  
II. Rozhodla 
do doby uzavření dohody mezi městem Strakonice a majiteli rodinného domu čp. 605 neodstraňovat 
výdřevy, kterými je nejvíce porušená zeď v délce cca 4m provizorně zapřena. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
29) Vyhodnocení činnosti pojišťovacího makléře 
Usnesení č. 2027/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
předloženou zprávu o činnosti pojišťovacího makléře - firmy Vafis, s.r.o., IČ: 28065166, Bavorovská 
590, Vodňany. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
30) Pojišťovací makléř města Strakonice 
Usnesení č. 2028/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu, týkající se zřízení pojišťovacího makléře města Strakonice.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
31) Žádost Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice  
Usnesení č. 2029/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě  č.  2015-341 uzavřené dne 3.9.2015 mezi městem Strakonice 
a Muzeem středního Pootaví Strakonice na  pronájem objektu bývalé Okresní vojenské správy 
Strakonice, Komenského č.p. 146, Strakonice, jehož předmětem bude změna doby nájmu, a to na dobu 
10 let s výpovědní lhůtou 1 rok.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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32) Žádost spol. VIRGO Strakonice s.r.o., se sídlem Na Dubovci 140, Strakonice   
Usnesení č. 2030/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Strakonice a 
spol. VIRGO Strakonice s.r.o, jehož předmětem bude snížení nájemného z pronajatých NP - kanceláře 
o výměře 40,5 m2 v 1. nadz. podlaží správní budovy v areálu FEZKOTEX, Na Dubovci 140 ve 
Strakonicích (původním vlastníkem objektu byla spol. FEZKOTEX a.s., město se stalo vlastníkem 
objektu a práva a povinnosti z nájemní smlouvy přešla na nového vlastníka), a sice na částku 700,- 
Kč/m2/rok, tj. 28.350,- Kč/ročně + DPH, a to od 1.6.2016, nájemce bude i nadále hradit energie 
spojené s užíváním nebytových prostorů. Souhlas je podmíněn tím, že společnost VIRGO Strakonice 
s.r.o., uhradí městu Strakonice veškeré dlužné nájemné. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
33)  Výpůjčka  NP v objektu bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích 
Usnesení č. 2031/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce učebny o výměře 52,9 m2 ve  II. poschodí objektu bývalé ZŠ Lidická 
194 ve Strakonicích následujícímu žadateli za níže uvedených podmínek: 
- RUBIKON Centrum, z.s., se sídlem Korunní 101, Praha 3 o poskytnutí místnosti pro realizaci 
výchovného programu PUNKT rodina, jedná se o strukturovaný učební program pro rizikovou 
mládež,  prostory budou využívány 1x týdně na 2 – 5 hodin, program má 13 setkání a měl by být 
realizován do max. 7 měsíců od zahájení, smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 
2.5.2016 do 31.10.2016, vypůjčitel bude hradit energie spojené s výpůjčkou prostorů ve výši 6.000,- 
Kč  za celou dobu nájmu. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
34) Paní Šárka Pitulová,– žádost o výjimku, případně povolení splátek na hrazení kauce 
Usnesení č. 2032/2016 (50/1) 
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. 
988, ul. Ellerova, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 54,43 m2 s paní Šárkou Pitulovou,  
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007 v domě č.p. 988, ul. Ellerova, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 54,43 m2 s paní Šárkou Pitulovou, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další ½ rok formou dodatku k NS, při 
plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu, 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 Pitulová bude mít řádně uhrazeno nájemné za měsíc 
duben a květen dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 24.11.2015. Měsíční nájemné pro 
tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.083,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační 
doložka.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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35) Žádost o pronájem bývalé ZŠ na Podsrpu  
Usnesení č. 2033/2016 (50/1) 
Rada města po projednání 
Souhlasí 
s vyhlášením záměru na  pronájem budovy bývalé Základní školy na Podsrpu – budova č.p. 30 v části 
obce Přední Ptákovice, postavené na parc.č. st. 34 a pozemků parc.č. st. 34 o výměře 679 m2 – 
zastavěná plocha a nádvoří,  parc. č. 181/2 o výměře 1042 m2 – zahrada, vše v kat. území Přední 
Ptákovice.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
1) Paní Dagmar Říhová,– žádost o změnu výše splátek za kauci  
Usnesení č. 2034/2016 (50/1a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č. 1892/2016 ze dne 30.3.2016. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B41 v domě č.p. 
805, ul. Zvolenská, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 85,14 m2 s paní Dagmar Říhovou,  
III. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B41 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, 
Strakonice o velikosti 2+1 a výměře 85,14 m2 s paní Dagmar Říhovou, 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 paní Říhová bude mít řádně uhrazeno nájemné za měsíc duben dle 
předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 3.6.2014. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku 
je stanoveno ve výši 3.813,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, které činí 11.439,- Kč. Kauce bude složena na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 
111471921/0300, v.s. 0080524104, spravovaný TS Strakonice, s.r.o., a to následujícím způsobem: 
První část jistoty ve výši 2.439,- Kč bude složena před podpisem nájemní smlouvy, další část ve výši 
1.000,- Kč bude uhrazena nejpozději do 25. května 2016. Od měsíce června bude ve 4 splátkách 
hrazeno po 2.000,- Kč, a to nejpozději do 25. dne v měsíci. Bude se jednat celkem o 5 splátek.  
IV. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
2) LIDL Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha, IČ 26178541, DIČ 
CZ26178541 
- žádost o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1248/11 a p.č. 1248/12, vše 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2035/2016 (50/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu, mezi městem Strakonice a společností LIDL Česká 
republika v.o.s., se sídlem Nárožní ul. čp. 1359/11, 158 00 Praha, IČ 26178541, DIČ CZ26178541, 
jejímž předmětem je realizace opravy a předláždění zpevněných ploch – komunikace pro pěší na 
pozemcích p.č. 1248/11 a p.č. 1248/12, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem Smlouvy o právu provést stavbu.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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3) Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovitele plakátovacích ploch včetně jejich osazení do 
pozemků.  
Usnesení č. 2036/2016 (50/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým zadáním zakázky malého rozsahu  a uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem  panem 
Radkem Velíškem, na výrobu a usazení 19 ks plakátovacích ploch včetně sloupků a 13 ks 
plakátovacích ploch bez sloupků za celkovou cenu díla 573.400,- Kč vč. DPH, a to z toho důvodu, že 
při výrobě bude p. Velíšek spolupracovat s Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou školou a 
Střední odbornou školou řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934, která bude vyrábět soustružené 
části vývěsky. 
II. Souhlasí 
s dílčím termínem plnění výroby a osazení prvních 10 ks  plakátovacích ploch do 30.června 2016, 
druhých 10 ks  plakátovacích ploch do 31.července 2016 a posledních 12 ks do 31.prosince 2016.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
4) Vypovězení nájemní smlouvy – Karel Hošek, Pohřební ústav, Prof. Skupy 746, Strakonice 
Usnesení č. 2037/2016 (50/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vypovězením nájemní smlouvy uzavřené dne 1.12.1997 mezi městem Strakonice a Karlem Hoškem 
– Pohřební ústav, Prof. Skupy 746, Strakonice, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů 
v objektu Na Ostrově 1415 ve Strakonicích, s tím, že výpovědní lhůta je 3 měsíční.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem výpovědi. 
III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů v přízemí objektu Na Ostrově 1415     o 
výměře 10 m2.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
5) Pronájem nebytových prostorů  v objektu Bezděkovská 432, Strakonice  
Usnesení č. 2038/2016 (50/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů v přízemí objektu č.p. 432 v ul. 
Bezděkovské ve Strakonicích o celkové výměře 130 m2 mezi městem Strakonice a následujícím 
žadatelem, za níže uvedených podmínek: 
- Nguyen Tien Thanh, Lidická 565, Strakonice, pronájem prostorů za účelem zřízení prodejny 
potravin, výše nájemného 216.000,- Kč/ročně, nájemce bude hradit na své náklady služby spojené s 
pronájmem NP, 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, v případě provedení úprav předmětu nájmu bude nájemce konzultovat tyto 
úpravy s investičním technikem města a na Stavebním úřadu MÚ Strakonice, všechny změny na 
předmětu nájmu musí být před jejich vlastním uskutečněním písemně odsouhlaseny pronajímatelem, a 
to na základě nájemcem jednoznačně specifikované konkrétní změny (např. projektovou 
dokumentací), případné úpravy budou provedeny na náklady nájemce, při ukončení nájmu nebudou 
provedené úpravy žádným způsobem kompenzovány, ani pokud těmito úpravami dojde ke zhodnocení 
předmětu nájmu. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
Odešel Ing. Moučka 
 
2. Odbor rozvoje 

• Zápis z 11. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 5. 4. 2016 
Usnesení č. 2039/2016 (50/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 11. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 5. 4. 2016 
HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

 
• Zpracování záměru bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového programu 

mobility pro všechny 
Usnesení č. 2040/2016 (50/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zpracováním záměru bezbariérových tras pro město Strakonice „Strakonice bez bariér pro všechny“ 
v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny 
II. Ukládá 
odboru rozvoje ve spolupráci s příslušnými odbory zpracovat záměr bezbariérových tras pro město 
Strakonice „Strakonice bez bariér pro všechny“ v rámci Národního rozvojového programu mobility 
pro všechny a předložit ho Radě města Strakonice k projednání 
HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

 
Přišel Ing. Moučka 
 
3. Sociální odbor 

• Zapis z komise pro sociální věci a zdravotnictví 
Usnesení č. 2041/2016 (50/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z komise pro sociální věci a zdravotnictví ze dne 16.3.2016 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
• Dotace Středisku rané péče SPRP, pobočka České Budějovice 

Usnesení č. 2042/2016 (50/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Středisku rané péče SPRP, pobočka České Budějovice, Kněžská 8, 370 01 České 
Budějovice - ve výši 20.000 Kč na poskytování služeb rané péče 3 rodinám, které žijí ve Strakonicích 
a vychovávají dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Středisku rané péče SPRP, pobočka České Budějovice, 
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice , jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na 
poskytování služeb rané péče 3 rodinám, které žijí ve Strakonicích a vychovávají dítě se zrakovým 
nebo kombinovaným postižením v předloženém znění. Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 
33.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu nedostatku finančních prostředků 
v rozpočtu města v roce 2016.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Středisku rané péče SPRP, pobočka 
České Budějovice, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice 
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HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
• Dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-

profesní oblast a osobnostní rozvoj 
Usnesení č. 2043/2016 (50/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-
profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., 387 34 Záboří 83 – 48.500 Kč na provoz poradny-služby 
odborného sociálního poradenství dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou 
poskytovány na území města Strakonice pro občany města a správního území ORP Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 
psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj 387 34 Záboří 83, jejímž předmětem je 
poskytnutí dotace ve výši 48.500 Kč na provoz poradny-služby odborného sociálního poradenství dle 
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou poskytovány na území města Strakonice pro 
občany města a správního území ORP Strakonice  
v předloženém znění.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Poradně pro rodinu, manželství, 
mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., 387 34 Záboří 
83  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
• Dotace Fokusu-Písek,o.s. 

Usnesení č. 2044/2016 (50/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Fokusu-Písek,o.s., Kollárova 485, 397 01 Písek – 10.000 Kč na úhradu 
provozních nákladů složených z nájmů a energií spojených s provozem sociální služby sociálně 
terapeutická dílna  ve strakonické pobočce na adrese Bezděkovská 216, Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu-Písek,o.s., Kollárova 485, 397 01 Písek – 10.000 Kč 
na úhradu provozních nákladů složených z nájmů a energií spojených s provozem sociální služby 
sociálně terapeutická dílna  ve strakonické pobočce na adrese Bezděkovská 216, Strakonice 
v předloženém znění.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu nedostatku 
finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2016.     
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu-Písek,o.s., Kollárova 485, 397 
01 Písek 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
• Dotace Fokusu-Písek,o.s. 

Usnesení č.  2045/2016 (50/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Fokusu-Písek,o.s., Kollárova 485, 397 01 Písek – 10.000 Kč na úhradu 
provozních nákladů složených z nájmů a energií spojených s provozem sociální služby sociální 
rehabilitace  ve strakonické pobočce na adrese Bezděkovská 216, Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu-Písek,o.s., Kollárova 485, 397 01 Písek – 10.000 Kč 
na úhradu provozních nákladů složených z nájmů a energií spojených s provozem sociální služby 
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sociální rehabilitace  ve strakonické pobočce na adrese Bezděkovská 216, Strakonice v předloženém 
znění.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu nedostatku 
finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2016 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu-Písek,o.s., Kollárova 485, 397 
01 Písek 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
• Dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 

Usnesení č. 2046/2016 (50/3 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště 
Strakonice, SNP 559, 383 01 Prachatice – 19.500 Kč na podporu činnosti-dofinancování – nájemného 
prostor, které slouží jako nutné zázemí pro osobní asistentky a realizaci služby osobní asistence. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory 
o.p.s., pracoviště Strakonice, SNP 559, 383 01 Prachatice – 19.500 Kč na podporu činnosti-
dofinancování – nájemného prostor, které slouží jako nutné zázemí pro osobní asistentky a realizaci 
služby osobní asistence v předloženém znění.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 19.944 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu nedostatku 
finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2016. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro zdravotně 
postižené a seniory o.p.s., pracoviště Strakonice, SNP 559, 383 01 Prachatice  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
• Dotace Diecézní charita České Budějovice 

Usnesení č. 2047/2016 (50/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Diecézní charitě České Budějovice, Kanovnická 405/16, 370 01 České 
Budějovice – 31.000 Kč na zachování poskytování služby Intervenčního centra dle § 60a zákona o 
sociálních službách 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Diecézní charitě České Budějovice, Kanovnická 405/16, 
370 01 České Budějovice – 31.000 Kč na zachování poskytování služby Intervenčního centra dle § 
60a zákona o sociálních službách v předloženém znění.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Diecézní charitě České Budějovice, 
Kanovnická 405/16, 370 01 České Budějovice 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
• Dotace PREVENTU 99 z.ú. 

Usnesení č. 2048/2016 (50/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace PREVENTU 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice – 15.000 Kč na 
financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby (Kontaktní 
centrum PREVENT).  



 20 

II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice – 
15.000 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby 
(Kontaktní centrum PREVENT)v předloženém znění.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 184.160 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu nedostatku 
finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2016. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99 z.ú., Heydukova 349, 
386 01 Strakonice 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
• Dotace PREVENTU 99 z.ú.  

Usnesení č. 2049/2016 (50/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace PREVENTU 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice – 15.000 Kč na 
financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby (Jihočeský 
streetwork PREVENT) 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice – 
15.000 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby 
(Jihočeský streetwork PREVENT) v předloženém znění.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 46.040 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu nedostatku 
finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2016. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99 z.ú., Heydukova 349, 
386 01 Strakonice 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
• Dotace Oblastní pobočce SONS v ČR Strakonice 

Usnesení č. 2050/2016 (50/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Oblastní pobočce SONS v ČR Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice – 
50.000 Kč na provoz kontaktní kanceláře SONS pro širokou veřejnost - hlavní účel - prvotní kontakt 
s osobou, která má problémy se zrakem 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní pobočce SONS v ČR Strakonice, Stavbařů 213, 
386 01 Strakonice – 50.000 Kč na provoz kontaktní kanceláře SONS pro širokou veřejnost - hlavní 
účel - prvotní kontakt s osobou, která má problémy se zrakem v předloženém znění.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní pobočce SONS v ČR 
Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

• Dotace Spolku Labyrinth Strakonice 
Usnesení č. 2051/2016 (50/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Spolku Labyrinth Strakonice, Baarova 1056, 386 01 Strakonice - 50.000 Kč na 
provoz občanské poradny  v ORP Strakonice – poskytování sociální služby- podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách – odborné sociální poradenství § 37.  
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II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Spolku Labyrinth Strakonice, Baarova 1056, 386 01 
Strakonice - 50.000 Kč na provoz občanské poradny  v ORP Strakonice – poskytování sociální služby- 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – odborné sociální poradenství § 37 
v předloženém znění.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Spolek Labyrinth Strakonice, Baarova 
1056, 386 01 Strakonice  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
• Dotace Rodinnému centru Beruška Strakonice, z.s. 

Usnesení č. 2052/2016 (50/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Rodinnému centru Beruška Strakonice, z.s., Lidická 194, 386 01 Strakonice – 
10.000 Kč na částečné pokrytí nákladů na úhradu mzdy koordinátorky. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Rodinnému centru Beruška Strakonice, z.s., Lidická 194, 
386 01 Strakonice – 10.000 Kč na částečné pokrytí nákladů na úhradu mzdy koordinátorky  
v předloženém znění.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu nedostatku 
finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2016.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Rodinnému centru Beruška 
Strakonice, z.s., Lidická 194, 386 01 Strakonice  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
• Dotace Svazu diabetiků ČR – Územní organizace Svazu diabetiků ČR Strakonice – 

pobočný spolek  
Usnesení č. 2053/2016 (50/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Svazu diabetiků ČR – Územní organizace Svazu diabetiků ČR Strakonice – 
pobočný spolek, Spojařů 1226, 386 01 Strakonice – 1.000 Kč na činnost Územní organizace diabetiků 
Strakonice. Kancelářské potřeby – papír, obálky, barva do tiskárny, pořadače, poštovní známky, platby 
za telefonické hovory. Zdravotní materiál – proužky na měření glykémie, cholesterolu, lancety a 
desinfekční prostředky. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace  Svazu diabetiků ČR – Územní organizace Svazu diabetiků 
ČR Strakonice – pobočný spolek, Spojařů 1226, 386 01 Strakonice – 1.000 Kč na činnost Územní 
organizace diabetiků Strakonice. Kancelářské potřeby – papír, obálky, barva do tiskárny, pořadače, 
poštovní známky, platby za telefonické hovory. Zdravotní materiál – proužky na měření glykémie, 
cholesterolu, lancety a desinfekční prostředky v předloženém znění.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 3.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 
nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2016.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Svazu diabetiků ČR – Územní 
organizace Svazu diabetiků ČR Strakonice – pobočný spolek, Spojařů 1226, 386 01 Strakonice  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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• Dotace Hospicu sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 
Usnesení č. 2054/2016 (50/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Hospicu sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 01 Prachatice – 
20.000 Kč na úhradu provozních nákladů potřebných k zajištění kvalitní péče o nevyléčitelně nemocné 
pacienty  a klienty s Alzheimerovou chorobou 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Hospicu sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 
383 01 Prachatice – 20.000 Kč na úhradu provozních nákladů potřebných k zajištění kvalitní péče o 
nevyléčitelně nemocné pacienty  a klienty s Alzheimerovou chorobou v předloženém znění  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Hospicu sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., 
Neumannova 144, 383 01 Prachatice  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
• Nesouhlas s poskytnutím dotace 

Usnesení č. 2055/2016 (50/3) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace z důvodu vyřazení  žádosti (neúplná žádost): 

a) Oblastní charita Červený Kostelec, 5.května 1170, 549 41 Červený Kostelec 
b) Oblastní charita Strakonice,  Sousedovice 40, 386 01 Strakonice - tři žádosti 
c) Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., Územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 

Strakonice 
d) Oblastní spolek Českého červeného kříže Strakonice, B. Němcové 1118, 386 01 Strakonice 
e) Domácí péče ČČK o.p.s., B. Němcové 1118, 386 01 Strakonice 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
• Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou  

Usnesení č. 2056/2016 (50/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přidělením bytové jednotky č. B26 v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, Strakonice o 
velikosti 1+0 a výměře 33,02 m2 paní Blaženě Martínkové, přičemž smlouva o nájmu bytu bude 
uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další rok, při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno dle 
usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve výši 50,-Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je 
stanovena započitatelná plocha o výměře 31,22 m2, přičemž k částce bude přičteno 289,89 Kč 
(zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro bytovou jednotku č. B26 v č.p. 1283 ul. Rybniční, 
Strakonice I, činí 1.850,- Kč a pověřit starostu podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

4. Odbor školství a CR 
• Zápis z 15. jednání komise pro kulturu ze dne 7. 4. 2016 

Usnesení č. 2057/2016 (50/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 15. jednání komise pro kulturu ze dne 7. 4. 2016 a konání festivalu Strakonice nejen sobě 14.-
17. 9. 2017. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 
Usnesení č. 2058/2016 (50/4) 
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. 
Středa 18. května – koncert skupiny Charlie Band – Bar Forbes, U Sv. Markéty 117, 386 01 
Strakonice – pořádá Václav Drhovský,– od 22:00 hod. do 00:00 hod. téhož dne. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

5. MP 
• Zápis z jednání komise pro bezpečnost  

Usnesení č. 2059/2016 (50/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z jednání komise pro bezpečnost. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

6. MěKS  
• Zrušení usnesení č. 1947/2016 (47/15) ze dne 30. března 2016  

Usnesení č. 2060/2016 (50/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla   
zrušit usnesení č. 1947/2016 (47/15) ze dne 30. března 2016 v plném rozsahu. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

• Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu- „Dodávka 
velkoformátového tiskového stroje včetně dopravy, umístění a proškolení obsluhy.“  

Usnesení č. 2061/2016 (50/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
Zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „DODÁVKA 
VELKOFORMÁTOVÉHO TISKOVÉHO STROJE VČETNĚ DOPRAVY, UMÍSTĚNÍ A 
PROŠKOLENÍ OBSLUHY„ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách 
města Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. KONICA MINOLTA, Zdeněk Veselý, Praha 6 
2. BONUM ČB s.r.o., České Budějovice 
3. TEPEDE CZ, spol. s r.o., Praha 4 
II. Souhlasí   
s uveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky na webových stránkách 
MěKS Strakonice - www.kultura.strakonice.cz  za účelem možnosti podání nabídky neomezeným 
počtem uchazečů. 
III. Jmenuje   
členy hodnotící komise ve složení: 
1. předseda František Christelbauer 
2. Mgr. Martina Kotrchová 
3. Ing. Jana Narovcová   
4. Ing. Miroslav Ině 
5. Soňa Petříková  
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. JUDr. Eva Dlouhá 
2. Ladislav Řanda 
3. Ing. Oldřich Švehla  
4. Ing. Rudolf Ulč 
5. Ondřej Straka 
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IV. Ukládá  
řediteli MěKS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této zakázky. 
V. Pověřuje  
ředitele MěKS Strakonice podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 
veřejné zakázky. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
7. Rozpočtová opatření  č.  34 – 35 
Usnesení č. 2062/2016 (50/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 34  ve výši  356 224,- Kč 
Zpětná dotace ze SFŽP ČR na projekt „Pasport městské zeleně, Strakonice“. Akce byla realizována 
v roce 2015, celkové výdaje činily 445 280,- Kč. Dotace představuje 80 % těchto výdajů a na účet 
města bude připsána v roce 2016.  
RO  č. 35  ve výši  100 000,- Kč 
Dotace z Jihočeského kraje pro Městské kulturní středisko Strakonice za účelem zajištění projektu 
„XXII. Mezinárodní dudácký festival Strakonice“. 
II. Ukládá 
finančnímu odboru rozpočtová opatření č. 34 – 35 provést. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milan Jungvirt       Ing. Rudolf Oberfalcer   
 místostarosta                    člen RM    
 


