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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  51. jednání Rady města Strakonice 
konaného 11. května 2016 v malé zasedací místnosti 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     7 členů RM 

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

    
Program:  
 
1. Tajemník MěÚ          

• Změna organizační struktury MěÚ Strakonice a stanovení celkového počtu zaměstnanců 
města zařazených do MěÚ Strakonice   

               Usnesení č. 2063/2016 
2. Majetkové záležitosti 

Usnesení č. 2064/2016 – č. 2090/2016 
3. Kancelář starosty    

• Kolize termínu Pivovarské pouti ve Strakonicích / Jihočeská pouť v Radomyšli 
            Usnesení č. 2091/2016 

• Projednání změny termínu májových oslav 
            Usnesení č. 2092/2016 

4. Odbor rozvoje 
• Veřejná zakázka malého rozsahu „Změna územního plánu Strakonice“  

            Usnesení č. 2093/2016 
• Sportovní hřiště na pozemku č. 97/1 v k.ú Strakonice 

            Usnesení č. 2094/2016 
• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 844 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 

výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 20. 10. 1998  
            Usnesení č. 2095/2016 

• Projekt „Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206  v ulici Stavbařů ve Strakonicích“ – 
podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

            Usnesení č. 2096/2016 
5. Odbor školství a CR 

• Výše úplaty za předškolní vzdělávání  
            Usnesení č. 2097/2016 

• Použití investičního fondu Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 
            Usnesení č. 2098/2016 

• Zápis z 11. jednání Komise školství ze dne 28. 4. 2016 
            Usnesení č. 2099/2016 

• Veřejné provozování hudebních děl – Strakonické vítání 23. 4. 2016 
            Usnesení č. 2100/2016 

• Veřejné provozování hudebních děl – Strakonické vítání 2016  
            Usnesení č. 2101/2016 

• Zápis z 12. a 13. jednání komise pro sport ze dne 11. 4. a 25. 4. 2016  
            Usnesení č. 2102/2016 
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6. Finanční odbor 
• Rozpočtová opatření č. 36 – 40 

            Usnesení č. 2103/2016 
• Dotace – Ondřej Kozák, Strakonice 19 – závod Mongol Rally 

            Usnesení č. 2104/2016 
• Dotace – Spolek orientačních sportů – zhotovení mapy 

            Usnesení č. 2105/2016 
7. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s. 

• Trestní oznámení ve věci společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 
            Usnesení č. 2106/2016  

8. ZŠ F.L.Č. 
• Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, na realizaci akce: 

„Dodávka a montáž šatních skříněk pro žáky Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, 
Jezerní 1280, odloučené pracoviště Chelčického 555“ 

            Usnesení č. 2107/2016 
9. Odbor dopravy 

• Veřejnoprávní smlouva s obcí Libětice, Nišovice a městysem Čestice 
            Usnesení č. 2108/2016 

10. MěKS                          
• Veřejná zakázka  malého rozsahu 

            Usnesení č. 2109/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51. 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. 
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1. Tajemník MěÚ          
• Změna organizační struktury M ěÚ Strakonice a stanovení celkového počtu zaměstnanců 

města zařazených do MěÚ Strakonice   
Usnesení č. 2063/2016 (51/9) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
s účinností od 1.8.2016 organizační změnu za účelem zvýšení efektivnosti práce spočívající 
a) ve zrušení jedné pracovní pozice investičního technika na majetkovém odboru v oddělení 

investic MěÚ Strakonice,  
b) ve zrušení jedné pracovní pozice pracovníka externího financování na odboru rozvoje v oddělení 

rozvoje MěÚ Strakonice, 
c) ve zrušení  jedné pracovní pozice pracovníka odpadového hospodářství na odboru životního 

prostředí v oddělení ochrany prostředí MěÚ Strakonice. 
II. Ukládá  
tajemníkovi městského úřadu učinit všechny pracovně právní kroky s touto organizační změnou 
související. 
III. Stanovuje 
s účinností od 1.8.2016 celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Strakonice 
na 149. 
 
2. Majetkové záležitosti 
1) Aeroklub Strakonice z.s., se sídlem V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČ 00475645 
- žádost o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. st. 690 v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice 
Usnesení č. 2064/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu, mezi městem Strakonice a Aeroklubem Strakonice z.s., 
se sídlem V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČ 00475645, jejímž předmětem je realizace stavby 
„Stavební úpravy a přístavba objektu p.č. st. 690 k.ú. Nové Strakonice“ – kancelářské prostory, na 
pozemku p.č. st. 690 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice. 
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem Smlouvy o právu provést stavbu.  
 
2) Ing. Petr Hradský, Ing. Jitka Hradská, 386 01 Strakonice 
- v zastoupení společnosti: Blackback s.r.o., se sídlem Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9 -   
Vysočany, IČ: 24763071 
- žádost o souhlas z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 439/1 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice  
- žádost o souhlas se zásahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek p.č. 439/1 v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice 
- žádost o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti 
Usnesení č. 2065/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 439/1 se stavbou „Přístavba a přestavba RD na čp. 437/34 a 
č. parc. st. 826“, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
Investorem stavby „Přístavba a přestavba RD na čp. 437/34 a č. parc. st. 826“, vše v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice jsou Ing. Petr Hradský a Ing. Jitka Hradská, 386 01 Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu MěÚ Strakonice a architekta města Strakonice.  
II. Souhlasí  
se zásahem požárně nebezpečného prostoru do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 439/1  v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
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III. Souhlasí 
s udělením výjimky dle § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
v platném znění, u ustanovení § 25 odst. 6 – odstupové vzdálenosti, tedy s umístěním stavby 
„Přístavba a přestavba RD na čp. 437/34 a č. parc. st. 826“ na hranici mezi  pozemky p.č. 439/1 
(město Strakonice) a p.č. st. 826, p.č. 437/34 (Ing. Hradský, Ing. Hradská), vše v k.ú. Strakonice,  obec 
Strakonice. 
 
3) Paní Viera Fišerová, Strakonice – žádost o přednostní přidělení bytu 
Usnesení č. 2066/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Viery Fišerové, Strakonice, týkající se přednostního přidělení bytu. 
 
4) Centrum podpory pěstounských rodin Prevent - vyjádření k žádosti o přidělení bytu – žadatel 
paní Aranka Murgošová 
Usnesení č. 2067/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vyjádření Centra podpory pěstounských rodin Prevent k žádosti o nájem bytu žadatelky paní Aranky 
Murgošové.  
 
5) Paní Helena Zádrapová, Strakonice – žádost o povolení stavebních úprav v bytě 
Usnesení č. 2068/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s provedením stavebních úprav spočívajících v přepažení pokoje sádrokartonovými deskami v bytě č. 
A31 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, jehož nájemce je paní Helena Zádrapová, Strakonice, a to z toho 
důvodu, že bytová jednotka byla vybudována s poskytnutím státní dotace a stavební úpravy tudíž 
nejsou možné. 
 
6) Pan Miroslav Sivák,  Strakonice – žádost o povolení stavebních úprav v bytě 
Usnesení č. 2069/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s provedením stavebních úprav spočívajících v přepažení pokoje příčkovkami zn. YTONG v bytě č. 
012 v domě č.p. 47 Velké náměstí, Strakonice, jehož nájemcem je p. Miroslav Sivák, Strakonice. 
 
7) Pan Igor Lízal, Strakonice – podání žádosti o nájem bytu 
Usnesení č. 2070/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby si pan Igor Lízal, Strakonice, podal žádost o nájem bytu. 
 
8) Manželé Zdeněk a Jolana Kunovi, Bažantnice, Strakonice – žádost o přidělení jiného bytu  
Usnesení č. 2071/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost manželů Jolany a Zdeňka Kunových, Bažantnice, Strakonice, týkající se přidělení bytu č. 001 
v domě č.p. 518 Bažantnice, Strakonice. 
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9) Paní Marta Černochová, DiS., sociální odbor – žádost o souhlas s přijetím další osoby do bytu 
paní Žákové 
Usnesení č. 2072/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání b.j. 014 v Domě s pečovatelskou službou, 
č.p. 1281 ul. Jezerní, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 39,52 m2, přičemž předmětem dodatku 
bude ustanovení, že paní Hana Žáková přistupuje k dluhu ve výši 7.045,- Kč, který má dlužník pan 
Milan Grundza, Strakonice, vůči pronajímateli z titulu neplacení komunálního odpadu (dlužná částka 
činí 5.670,- Kč) a poplatku za psa (dlužná částka činí 1.375,- Kč). Nájemce se zavazuje tento dluh 
uhradit v pravidelných splátkách po 500,- 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 nájemní smlouvy s právem pronajímatele odmítnout prodloužení nájemní smlouvy.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
10) Vydání závazného stanoviska – doplatek na bydlení 
Usnesení č. 2073/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vydáním kladného závazného stanoviska dle ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádostí Úřadu práce ČR, ze dne 25.4.2016 
Krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Strakonice, týkající se žádostí o 
doplatek na bydlení u osoby, uvedené v přiloženém seznamu žadatelů o doplatek na bydlení ze dne 
4.5.2016.  
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem výše uvedeného souhlasného stanoviska osobám, 
uvedených v příloze tohoto usnesení. 
 
11) Paní Hana Kohútová, Strakonice- žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2074/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 v domě č.p. 
206, ul. Stavbařů, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Hanou Kohútovou,  
Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Hanou Kohútovou, Strakonice, 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 Kohútová bude mít řádně uhrazeno nájemné 
za měsíc květen dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 26.5.2014. 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. 
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12) Paní Jiřina Kopecká, Strakonice – žádost o uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2075/2016 (51/1) 
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. 
205, ul. Stavbařů, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Evou Kopeckou,  Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Jiřinou Kopeckou, Strakonice, 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 Kopecká bude mít řádně uhrazeno nájemné 
za měsíc květen dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 31.5.2013. 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. 
 
13) Pan Jiří Fárek, Strakonice – žádost o uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2076/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011 v domě č.p. 
206, ul. Stavbařů, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s panem Jiřím Fárkem, Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s panem Jiřím Fárkem, Strakonice, 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 pan Fárek bude mít řádně uhrazeno nájemné za 
měsíc květen dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 5.5.2011. 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. 
 
14) Paní Helena Zádrapová, Strakonice – žádost o uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu a 
povolení splátek na kauci 
Usnesení č. 2077/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A31 v domě č.p. 
805, ul. Zvolenská, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 42,18 m2 s paní Helenou Zádrapovou,  
Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A31 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 42,18 m2 s paní Helenou Zádrapovou, Strakonice, 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 1.7.2016. 
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 Zádrapová bude mít řádně uhrazeno 
nájemné za měsíc květen a červen dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 17.9.2012. 
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.016,- Kč. V nájemní smlouvě bude 
sjednána inflační doložka.  
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Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, která činí 6.049,- Kč. Kauce bude složena na účet vedený městem Strakonice,  č.ú. 
111471921/0300, v.s. 0080563108 spravovaný TS Strakonice, s.r.o. a to následujícím způsobem: 
První část jistoty ve výši 2.049,- Kč bude složena před podpisem nájemní smlouvy, další část pak bude 
hrazena v měsíčních splátkách ve výši 2.000,- Kč vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Bude se jednat 
o 2 splátky. 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
15) Paní Beáta Grundzová, Bažantnice, Strakonice – žádost o uzavření nové Smlouvy o nájmu 
bytu a povolení splátek na kauci  
Usnesení č. 2078/2016 (51/1) 
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. 
518, Bažantnice, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 89,70 m2 s paní Beátou Grundzovou, 
Bažantnice, Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 v domě č.p. 518, Bažantnice, 
Strakonice o velikosti 2+1 a výměře 89,70 m2 s paní Beátou Grundzovou, Bažantnice, Strakonice, 
přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 7 měsíců, a to s účinností od 1.7. 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 květen a červen dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 10.7.2014. 
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 5.382,- Kč. V nájemní smlouvě bude 
sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, které činí 16.146,- Kč. Kauce bude složena na účet vedený městem Strakonice,  č.ú. 
111471921/0300, v.s. 0051800207 spravovaný TS Strakonice, s.r.o. a to následujícím způsobem: 
První část jistoty ve výši 2.146,- Kč bude složena před podpisem nájemní smlouvy, další část pak bude 
hrazena v měsíčních splátkách ve výši 2.000,- Kč vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Bude se jednat 
o 7 splátek. 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
16) Manželé Karla a Stanislav Novákovi, Strakonice – žádost o výjimku, případně povolení 
splátek na hrazení kauce 
Usnesení č. 2079/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 019 v domě č.p. 
76, ul. Bezděkovská, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 76,13 m2 s manž. Karlou a Stanislavem 
Novákovými, Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 019 v domě č.p. 76, ul. 
Bezděkovská, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 76,13 m2 s manž. Karlou a Stanislavem 
Novákovými, Strakonice, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností 
prodloužení vždy o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu 
bytu, a to s účinností od 1.7. 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 
manželé Novákovi budou mít řádně uhrazeno nájemné za měsíc květen a červen dle předcházející 
smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 29.12.2014. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno 
ve výši 3.955,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
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17) Paní Petra Kunová, Strakonice – žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2080/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A39 v domě č.p. 
805, ul. Zvolenská, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 57,44 m2 s paní Petrou Kunovou,  
Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A39 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, 
Strakonice o velikosti 2+1 a výměře 57,44 m2 s paní Petrou Kunovou, Strakonice, přičemž smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou 7 měsíců, a to s účinností od 1.7. 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 Kunová bude mít řádně uhrazeno nájemné za měsíc květen a červen 
dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 4.1.2016. Měsíční nájemné pro tuto bytovou 
jednotku je stanoveno ve výši 2.746,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, které činí 8.238,- Kč. Kauce bude složena na účet vedený městem Strakonice,  č.ú. 
111471921/0300, v.s. 0080563904 spravovaný TS Strakonice, s.r.o. a to následujícím způsobem: 
První část jistoty ve výši 1.238,- Kč bude složena před podpisem nájemní smlouvy, další část pak bude 
hrazena v měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Bude se jednat 
o 7 splátek. 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
18) Paní Věra Zušťáková, Strakonice – žádost o slevu nájemného  
Usnesení č. 2081/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se snížením aktuální ceny nájmu u nájemní smlouvy číslo 01 – 117, uzavřené s paní Věrou Zušťákovu, 
Strakonice, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 1066/6 v k.ú. Strakonice, pod jejím novinovým 
stánkem nacházejícím se v lokalitě u vlakového nádraží, a to na 13.488 Kč bez DPH ročně.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 
19) MŠ  Školní  č.p. 80  Strakonice – rekonstrukce  soc. zařízení  
Usnesení č. 2082/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení veřejné zakázky „MŠ Školní č.p. 80 Strakonice – rekonstrukce  
soc. zařízení“.  
Nejvýhodnější nabídka je nabídka uchazeče KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek , IČ 46683046, s 
nabídkovou cenou 1 027 375,49 Kč bez DPH, celkem včetně DPH 1 243 124,34 Kč. 
Na 2. místě se umístila nabídka uchazeče JINDŘICH PARUS, voda – plyn – topení, spol. s r.o., 
Ostrov 38, 383 01 Prachatice, IČ 41879236, s nabídkovou cenou 1 230143,38 Kč bez DPH, celkem 
včetně DPH 1 488 473,49Kč.  
Na 3. místě se umístila nabídka uchazeče SABBIA s.r.o., Neumannova 158, 383 01 Prachatice, IČ 
60851724, s nabídkovou cenou 1 230 659,- Kč bez DPH, celkem včetně DPH  1 489 097,- Kč. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem  KOČÍ a.s. K Lipám 132, 397 01 Písek , IČ 46683046, s 
nabídkovou cenou  1 027 375,49 Kč bez DPH, termín plnění od 27.6.2016 do 25.8.2016, jejímž 
předmětem je realizace na stavby  „MŠ Školní č.p. 80  Strakonice – rekonstrukce  soc. zařízení“.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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20) Pronájem nebytových prostorů v objektu č.p. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích (OD 
Maják)  
Usnesení č. 2083/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a spol. Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 
1716/2b, Praha 4, jejímž předmětem bude pronájem NP o výměře 73 m2 v přízemí objektu Velké nám. 
141, Strakonice, vpravo od vstupu do objektu, WC společné s dalšími nájemci NP v přízemí objektu, 
pronájem za účelem zřízení pobočky Raiffeisenbank, a.s., výše nájemného 288.000,- Kč/ročně vč. 
DPH, tj. 238.016,50 Kč/ročně bez DPH + služby spojené s nájmem,  nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou 5 let od 1.8.2016, s možností jednostranné opce ze strany nájemce na dalších 5 let za 
předpokladu, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti, 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), způsob financování stavebních úprav – na náklady nájemce 
s možností odepisování technického zhodnocení v účetnictví nájemce, vzhledem k tomu, že současný 
účel užívání předmětu nájmu určený příslušným rozhodnutím stavebního úřadu je odlišný od účelu 
užívání uvedeného nájemcem, bude ve smlouvě zapracován závazek nájemce předmět nájmu k tomuto 
novému účelu užívat teprve na základě rozhodnutí stavebního úřadu o změně v užívání stavby, 
náklady s tím spojené ponese nájemce.  
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a Ing. Bc. Barborou Krejčovou, Strakonice, 
jejímž předmětem bude pronájem nebytových prostorů  o výměrách 105 m2 a 56 m2 ve 2. poschodí 
objektu Velké nám. 141, Strakonice + WC ve 2. poschodí objektu, pronájem za účelem vybudování 
sportovního studia se zaměřením na skupinové cvičení (H.E.A.T., Bosu, Pilates, kruhový trénink 
apod.), nájemné ve výši 48.000,- Kč/ročně + služby spojené s nájmem, nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 5 let od 1.8.2016 s možností prodloužení na další roky, s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, dále s provedením stavebních úprav dle návrhu žadatelky: rozdělení větší místnosti o výměře 
105 m2 na dvě menší místnosti lehkou příčkou, drobná rekonstrukce sociálního zařízení, v případě 
provedení těchto i dalších 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, ve smlouvě bude 
zapracován závazek nájemce zajistit posouzení statika, zda je možné prostory využívat k pronajatému 
účelu, vzhledem k tomu, že současný účel užívání předmětu nájmu určený příslušným rozhodnutím 
stavebního úřadu je odlišný od účelu užívání uvedeného nájemcem, bude ve smlouvě zapracován 
závazek nájemce  předmět nájmu k tomuto novému účelu užívat teprve na základě rozhodnutí 
stavebního úřadu o změně v užívání stavby, náklady s tím spojené ponese nájemce.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy s paní Ing. Bc. Barborou Krejčovou. 
 
21) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice  p.č. KN 395/13 v k.ú.  Strakonice v souvislosti se stavbou: „Teplovodní přípojka 
Mírová 173, Strakonice“. 
Žadatel: Teplárna Strakonice a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice 
Usnesení č. 2084/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uložením teplovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 395/13 v k.ú. 
Strakonice v souvislosti se stavbou: „Teplovodní přípojka Mírová 173, Strakonice“. 
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II. Souhlasí  
s uzavřením dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 
395/13 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: „Teplovodní přípojka Mírová 173, Strakonice“, dle 
sazebníku. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody. 

 
22) Poptávkové řízení na odběr dřevní hmoty z lesů města Strakonice v období květen - červenec 
2016 
Usnesení č. 2085/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat Poptávkové řízení na odběr dřevní hmoty z lesů města Strakonice v období květen až červenec 
2016 za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto zájemcům: 
1. WOTAN FOREST a.s., Ing. Milan Frnoch, Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice 
2. Radek Kuberna, Pracejovice 47, 386 01 Strakonice 
3. CHANA – DW s.r.o., Lukáš Dlauhoweský, Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec 
      korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice 
4. Eva Jirsová, J. Malého 2274, 397 01 Písek 
5. Pila Martinice s.r.o., Simínský mlýn 26, 252 72 Martinice – Březnice 
6. Les a Pila Kadlec, s.r.o., Luční 384, 387 11 Katovice 
7. UNILES, a.s. Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk 
8. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice nad Volyňkou 49, 387 11 Volyně 
9. Terrifisa s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 
10.  1.písecká lesní a obchodí, 397 01 Brloh 12 
11. MERKINE s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 
II. Souhlasí 
s uveřejněním Poptávkového řízení na odběr dřevní hmoty z lesů města Strakonice na www stránkách 
města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky 
na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice.  
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení Poptávkového řízení na odběr dřevní hmoty 
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 

IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s Poptávkovým řízením 
k podání nabídky.  
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23) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce 
„Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – vnitroblok Dukelská mezi č.p. 490 – 493 a 481 – 484 
(VI. Etapa)“ 
Usnesení č. 2086/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: „Regenerace sídliště 
Stavbařů, Strakonice – vnitroblok Dukelská mezi č.p. 490 – 493 a 481 – 484 (VI. Etapa)“, za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924 
2. PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004/I, 386 47, IČ: 472 39 743 
3. ROBSTAV stavby k.s., Pražská 483, 397 01 Písek, IČ: 274 30 774 
4. Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ: 453 57 307 
5. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744 
6. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,  

IČ: 480 35 599 
7. ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 260 18 055 
8. ALDAST, spol. s r.o., Strakonice II, Heydukova 152, IČ: 45023140 
9. Paltop, s.r.o., Strakonice, Přední Ptákovice, Povážská 524, IČ: 25182889 
10. GARANTSTAV stavební s.r.o., Řepice 138, IČ: 26076951 
11. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Strakonice II, Komenského 373,  

IČ: 45023522 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Regenerace sídliště Stavbařů, 
Strakonice – vnitroblok Dukelská mezi č.p. 490 – 493 a 481 – 484 (VI. Etapa)“. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. p. Milan Jungvirt  
2. Ing. Jana Narovcová 
3. Ing. Oldřich Švehla  
4. Ing. Miloš Haiser  
5. pí. Pavla Němcová 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. Ing. Jan Blahout 
3. Ing. Lukáš Srb 
4. p. Jaroslav Houska 
5. Mgr. Michal Novotný  
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. 
 
24) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce 
„Oprava jižní fasády čp. 1 – Strakonice, Velké náměstí“ 
Usnesení č. 2087/2016 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: „Oprava jižní fasády 
čp. 1 – Strakonice, Velké náměstí“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor, IČ: 260 15 889 
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2. PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor, IČ: 447 97 958 
3. PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004/I, 386 47, IČ: 472 39 743 
4. SABBIA s.r.o., Neumannova 158, 383 01 Prachatice, IČ: 608 51 724 
5. SALVETE spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČ: 450 23 786 
6. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice, IČ: 450 

23 522 
7. TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, Vlachovo Březí, 384 22 Prachatice, IČ: 276 07 721 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Oprava jižní fasády čp. 1 – 
Strakonice, Velké náměstí“. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. Ing. Jana Narovcová 
3. Ing. Oldřich Švehla  
4. Ing. Jan Blahout 
5. Mgr. Michal Novotný 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. p. Milan Jungvirt 
2. Ing. Miloš Haiser  
3. Ing. Lukáš Srb 
4. p. Jaroslav Houska 
5. pí. Pavla Němcová 
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. 
 
1) Veřejná zakázka malého rozsahu „Strakonice – hřiště pro mládež“ 
Usnesení č. 2088/2016 (51/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
na základě Protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek s vyhodnocením veřejné zakázky 
malého rozsahu: „Strakonice – hřiště pro mládež“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností 
JOSLA Fitpark s.r.o., Hviezdoslavova 81/12, 405 02 Děčín 7, IČ: 28706480, za celkovou cenu díla 
251.647,25 Kč bez DPH, tj. 304.493,- Kč vč. DPH. Termín plnění je do 6 týdnů od podpisu smlouvy o 
dílo. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem JOSLA Fitpark s.r.o., Hviezdoslavova 81/12, 405 02 Děčín 
7, IČ: 28706480 na dodávku díla „Strakonice – hřiště pro mládež“ za celkovou cenu 251.647,25 Kč 
bez DPH, tj. 304.493,- Kč vč. DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy 
 
2) Výpověď nájemní smlouvy – GASTRO DELIVERY s.r.o., Jičínská 226/17, Praha – Žižkov  
Usnesení č. 2089/2016 (51/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vypovězením  pachtovní smlouvy č. 2016-049 uzavřené dne 24.3.2016 mezi městem Strakonice a 
spol. GASTRO DELIVERY s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, Praha – Žižkov,  jejímž předmětem je 
propachtování  hradního sklípku, tj. nebytové jednotky číslo 50/1 v budově č.p. 50, Zámek ve 
Strakonicích, s tím, že výpověď bude podána z důvodu neplacení pachtovného a výpovědní lhůta činí 
1 měsíc.  
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II. Pověřuje  
starostu města podpisem výpovědi. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na  propachtování  hradního sklípku,  tj. nebytové jednotky číslo  50/1 v budově 
č.p. 50, Zámek ve Strakonicích, postavené na st.p.č. 1/4  v  k.ú  Nové Strakonice, obec a okres 
Strakonice, včetně movitého majetku nacházejícího se v uvedených prostorech (vybavení restaurace a 
kuchyně).  Nebytová jednotka se skládá z následujících prostorů: 
- restaurační místnost, kuchyně, sklady, chodby, kancelář, úklidová komora, WC,  to vše    v 1. 
nadzemním podlaží  o celkové výměře 164,19 m2.  
- salónek, sloupový sál, sklady, chodby, WC,  to vše v 1. podzemním podlaží o celkové výměře 144,41 
m2. 
 
3) STARZ Strakonice – pasportizace objektů    
Usnesení č. 2090/2016 (51/1a) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
organizaci STARZ Strakonice, aby provedl základní pasportizaci objektů, které užívá identifikaci 
nájemců těchto prostor. Součástí bude informace o současném měření energií a dále návrh týkající se 
nového způsobu měření energií a to v termínu do 7.6.2016. 
 
3. Kancelář starosty    

• Kolize termínu Pivovarské pouti ve Strakonicích/Jihočeská pouť v Radomyšli 
Usnesení č. 2091/2016 (51/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
trvat na termínu konání  Pivovarské pouti ve Strakonicích dne 25.6.2016. 
 

• Projednání změny termínu májových oslav 
Usnesení č. 2092/2016 (51/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
zadat historické posouzení skutečností souvisejících s osvobozením Strakonicka v květnu 1945 třem 
nezávislým historikům. 
II. Ukládá 
odboru školství a CR oslovit tři nezávislé historiky ve věci posouzení skutečností souvisejících 
s osvobozením Strakonicka v květnu 1945. 
 
4. Odbor rozvoje 

• Veřejná zakázka malého rozsahu „Změna územního plánu Strakonice“  
Usnesení č. 2093/2016 (51/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
na základě Protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek s vyhodnocením veřejné zakázky 
malého rozsahu: „Změna územního plánu Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána Ing. arch. 
Štěpánkou Ťukalovou, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice, IČ: 15772608, za celkovou cenu 
díla 195 000,- Kč bez DPH, tj. 235 950,- Kč vč. DPH. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, se sídlem Boleslavova 30, 370 
06 České Budějovice, IČO 15772608 na zpracování „Změny územního plánu Strakonice“ za cenu 195 
000,- Kč bez DPH, tj. 235 950,- Kč vč. DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
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• Sportovní hřiště na pozemku č. 97/1 v k.ú Strakonice 
Usnesení č. 2094/2016 (51/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací hřiště na pozemku č. 97/1 v k.ú. Strakonice dle předloženého návrhu. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit realizaci předmětného hřiště. 
 

• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 844 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 
výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 20. 10. 1998 

Usnesení č. 2095/2016 (51/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 844 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 
výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 20. 10. 1998 mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 
386 21 Strakonice a Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1.      
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětného dodatku.  

 
• Projekt „Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206  v ulici Stavbařů ve Strakonicích“ 

– podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 
Usnesení č. 2096/2016 (51/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu do výzvy č. 16 – 
Energetické úspory v bytových domech na projekt „Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206 
v ulici Stavbařů ve Strakonicích“.  
II. Souhlasí  
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2017 na spolufinancování projektu „Zateplení 
bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích“.  
 
5. Odbor školství a CR 

• Výše úplaty za předškolní vzdělávání  
Usnesení č. 2097/2016 (51/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání: 
MŠ Šumavská Kč 235 
MŠ U Parku Kč 275 
MŠ Čtyřlístek Kč 290 
MŠ A. B. Svojsíka  Kč 295 
MŠ Lidická Kč 320  
Částka je stanovena pro období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017. 
 

• Použití investičního fondu Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 
Usnesení č. 2098/2016 (51/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 ve výši 102 tis. Kč na nákup 2 
ks myček Silanos do dvou kuchyněk Mateřské školy Strakonice, Lidická 625.  



 15 

• Zápis z 11. jednání Komise školství ze dne 28. 4. 2016 
Usnesení č. 2099/2016 (51/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 11. jednání Komise školství ze dne 28. 4. 2016. 
 

• Veřejné provozování hudebních děl – Strakonické vítání 23. 4. 2016 
Usnesení č. 2100/2016 (51/4) 
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: Strakonické vítání, která proběhla dne 23. 4. 2016. 
Autorská odměna činí celkem 1 543,- Kč (včetně DPH).  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 

• Veřejné provozování hudebních děl – Strakonické vítání 2016  
Usnesení č. 2101/2016 (51/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností Intergram – 
nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s., 
Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1. Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce: 
Strakonické vítání dne 23. 4. 2016. Autorská odměna činí 218 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
 

• Zápis z 12. a 13. jednání komise pro sport ze dne 11. 4. a 25. 4. 2016 
Usnesení č. 2102/2016 (51/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 12. jednání komise pro sport ze dne 11. 4. 2016, hodnoticí komise Dotačního programu města 
Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016, opatření 1 
– Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež – spravovaných 
STARZem Strakonice, opatření 2 – Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice 
pro mládež – v tělocvičnách základních škol zřizovaných městem Strakonice, opatření 3 – Podpora 
provozu, oprav a údržby sportovišť ve vlastnictví žadatele.  
II. Bere na vědomí 
zápis z 13. jednání komise pro sport ze dne 25. 4. 2016, hodnoticí komise Dotačního programu města 
Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016, opatření 4 
– Podpora sportovní činnosti mládeže do 18 let (včetně), opatření 5 – Podpora volnočasové činnosti 
mládeže do 18 let (včetně), opatření 6 – Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 560 000 Kč Basketbalovému klubu Strakonice, 
Máchova 1113, IČO: 42386748 na úhradu nájemného ve sportovní hale STARZ Strakonice a v hale 
TJ ČZ Strakonice pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.-31. 12. 2016. 
IV. Doporučuje ZM  
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 197 600 Kč SK Basketbal Strakonice,  
z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO: 22728911 na úhradu nájemného ve sportovní hale STARZ 
a v hale TJ ČZ Strakonice pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
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V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 11 550 Kč Domu dětí a mládeže Strakonice, kroužek 
florbalu, Na Ohradě 417, IČO: 60650834 na úhradu nájemného tělocvičny v Lidické ulici pro děti a 
mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 32 400 Kč Domu dětí a mládeže Strakonice, kroužek mladý 
záchranář, Na Ohradě 417, IČO: 60650834 na úhradu nájemného za plavecký stadion pro děti a 
mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
VII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 32 400 Kč Domu dětí a mládeže Strakonice,  kroužek 
potápění, Na Ohradě 417, IČO: 60650834 na úhradu nájemného za plavecký stadion pro děti a mládež 
do 18 let (včetně) za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
VIII. Doporu čuje ZM  
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 324 690 Kč Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 
1261, IČO: 02596938 na úhradu nájemného v házenkářské hale   
a v tělocvičnách v Lidické ulici ve Strakonicích pro děti a mládež do 18 let (včetně)  
za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
IX. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 220 000 Kč SK Fight Pro Strakonice, z. s., 
Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně, IČO: 26674190 na úhradu nájemného v tělocvičně v 
Lidické ulici pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
X. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 990 000 Kč Fotbalovému klubu Junior Strakonice, 
o. s., Na Křemelce 512, IČO: 22890947 na úhradu nájemného za hřiště Na Sídlišti včetně hřiště s 
umělým trávníkem, hřiště Na Křemelce včetně hřiště u Lidlu, hřiště Na Muškách, hal a tělocvičny ve 
správě STARZ Strakonice pro děti a mládež do 18 let (včetně)  
za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
XI. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 968 400 Kč HC Strakonice, Na Křemelce 512, 
IČO: 46687769 na úhradu nájemného za zimní stadion ve Strakonicích pro děti a mládež do 18 let 
(včetně) za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
XII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 32 000 Kč Kanoistickému klubu Otava Strakonice, z. s., 
Radomyšlská 522,  IČO: 46668152 na úhradu nájemného za plavecký stadion ve Strakonicích pro děti 
a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 27 000 Kč Sportovnímu klubu policie Strakonice, Plánkova 
629, IČO: 15818080 na úhradu nájemného v tělocvičně TJ ČZ Strakonice pro děti a mládež do 18 let 
(včetně) za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 30 000 Kč Manta – diving, o. s., Palackého náměstí 91, IČO: 
01300784 na úhradu nájemného za plavecké dráhy krytého stadionu ve Strakonicích pro děti a mládež 
do 18 let (včetně) za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
XV. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 54 000 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl atletiky, 
Máchova 108, IČO: 00475921 na úhradu nájemného za atletické sektory stadionu Na Sídlišti a 
házenkářské haly ve Strakonicích pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období      1. 1.-31. 12. 2016.  
XVI. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 507 585 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl házené, 
Máchova 108, IČO: 00475921 na úhradu nájemného za házenkářskou halu ve Strakonicích pro děti a 
mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
XVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 8 460 Kč TJ Dražejov, z. s., Virtova 23, 386 01 Strakonice, 
IČO: 60650796 na úhradu nájemného v tělocvičně v Lidické ulici a za hřiště Na Muškách ve 
Strakonicích pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období leden-březen a listopad-prosinec 2016. 
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XVIII. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 992 000 Kč Tělovýchovné jednotě Fezko 
Strakonice, z.s., oddíl plaveckých sportů, Pod Hradem 128, IČO: 16820088 na úhradu nájemného za 
plavecký stadion ve Strakonicích pro děti a mládež do 18 let (včetně)  
za období leden-červen a září-prosinec 2016. 
XIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 30 000 Kč Basketbalovému klubu Strakonice, Máchova 
1113, IČO: 42386748 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice, Krále 
Jiřího z Poděbrad 882 a v tělocvičně Základní školy Strakonice, Dukelská 166 pro děti a mládež do 18 
let (včetně) za období 1. 1.-30. 6. 2016.  
XX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 26 400 Kč SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 
11 Katovice, IČO: 22728911 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice, 
Krále Jiřího z Poděbrad 882 pro děti a mládež do 18 let (včetně)  
za období 1. 1.-30. 6. 2016.  
XXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 1 575 Kč Českému rybářskému svazu, z. s., místní 
organizace Strakonice, Katovická 175, IČO: 46666231 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně 
Základní školy F. L. Čelakovského v Jezerní ulici pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.-
30. 6. 2016.  
XXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 5 175 Kč Domu dětí a mládeže Strakonice, střelecký 
kroužek, Na Ohradě 417, IČO: 60650834 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy 
Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 pro děti a mládež 
do 18 let (včetně) za období 1. 1.-30. 6. 2016. 
XXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 7 500 Kč Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, IČO: 
02596938 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní škola Povážská Strakonice pro děti a 
mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.-30. 6. 2016.  
XXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 29 475 Kč Fotbalovému klubu Junior Strakonice,  
o. s., Na Křemelce 512, IČO: 22890947 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy F. 
L. Čelakovského v Jezerní ulici a Základní škola Povážská Strakonice pro děti a mládež do 18 let 
(včetně) za období 1. 1.-30. 6. 2016. 
XXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 10 000 Kč HC Strakonice, Na Křemelce 512, IČO: 
46687769 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice, Dukelská 166 pro 
děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 4.-30. 6. 2016.  
XXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 13 440 Kč Sportovnímu klubu JUDO 1990 Strakonice, z. s., 
Mlýnská 1086, IČO: 65956869 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice, 
Dukelská 166 pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období  
1. 1.-30. 6. 2016. 
XXVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 1 800 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl atletiky, Máchova 108, 
IČO: 00475921 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Povážská Strakonice pro 
děti a mládež do 18 let (včetně) za období únor-březen 2016. 
XXVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 31 800 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl stolního tenisu, Máchova 
108, IČO: 00475921 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy  
F. L. Čelakovského v Chelčického ulici pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období  
1. 1.-30. 6. 2016. 
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XXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 5 400 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl volejbalu, Máchova 108, 
IČO: 00475921 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy  
F. L. Čelakovského v Jezerní ulici pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.-30. 6. 2016. 
XXX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 28 000 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl volejbalu, Máchova 108,  
IČO: 00475921 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Povážská Strakonice pro 
děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.-30. 6. 2016.  
XXXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 6 040 Kč TJ Dražejov, z. s., Virtova 23, Strakonice, IČO: 
60650796 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy F. L. Čelakovského v Jezerní 
ulici a tělocvičny v Základní škole Povážská Strakonice pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 
leden-březen 2016. 
XXXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 7 200 Kč Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., Pod 
Hradem 128, IČO: 16820088 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice, 
Dukelská 166 pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období od 1. 1.-30. 6. 2016. 
XXXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 29 000 Kč Kanoistickému klubu Otava Strakonice z. s., 
Radomyšlská 522, IČO: 46668152 na výměnu lina v loděnici, nové ostění a zabezpečení skladu lodí, 
energie, výměnu poškozeného oplocení areálu a drobné opravy za období 1. 1.-31. 12. 2016. 
XXXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 16 000 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl badmintonu, Máchova 
108, IČO: 0047592 na zakoupení nových sítí a výrobu stojanů pro napínání na čtyřech hřištích v 
tělocvičně TJ ČZ za období 10. 3.-31.8. 2016.  
XXXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 45 000 Kč TJ Dražejov, z. s., Virtova 23, Strakonice, IČO: 
60650796 na zajištění provozu, běžné údržby a opravy sportovního areálu Na Virtě (fotbalové hřiště, 
antukový kurt na míčové hry a zázemí sportoviště) za období 1. 1.-31. 12. 2016. 
XXXVI. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 100 000 Kč Tenis klubu Strakonice, spolek, 
Máchova 178, IČO: 16820037 na úhradu energií (teplo, vodné a stočné, elektřina) sloužících k 
provozu tenisové haly a provozní budovy za období 1. 1.-31. 12. 2016. 
XXXVII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) Českému kynologickému svazu ZKO Strakonice – 186, K. Dvořáka 
442, 386 01 Strakonice, IČO: 60653345 na opravu kotců a údržbu cvičiště V Lipkách z důvodu 
nesplnění podmínek okruhu způsobilých žadatelů dle vyhlášeného Dotačního programu města 
Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016.   
XXXVIII. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 74 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice,  oddíl házené, 
Máchova 108, IČO: 00475921 na náklady na dopravu k zápasům  
a turnajům mládeže, ubytování sportovců při vícedenních turnajích, úhradu vkladů do soutěží, úhradu 
nákladů za rozhodčí při soutěžích mládeže za období 1.1.-31.12. 2016. 
XXXVIX. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 79 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, Na Křemelce 512, IČO: 
46687769 na náklady spojené se sportovní činností mládeže a účastí na oficiálních soutěžích jako jsou 
náklady na dopravu, rozhodčí, zdravotnické zabezpečení a na nákup tréninkových pomůcek za období 
1. 1.-31. 12. 2016. 
XL. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 52 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města,  Tělovýchovné jednotě Fezko 
Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, IČO: 16820088 na náklady spojené s cestovným  
a ubytováním mládeže za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
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XLI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 40 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Basketbalovému klubu Strakonice, Máchova 
1113, IČO: 42386748 na dopravu a cestovné k soutěžním utkáním a turnajům mládeže, na ubytování 
při účasti na sportovních akcích mimo město Strakonice, úhradu nákladů za výkon rozhodčích včetně 
cestovného v rámci mládežnických soutěží, úhradu startovného v mládežnických soutěžích a sportovní 
vybavení pro mládež za období 1. 1.-30. 6. 2016. 
XLII. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 81 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fotbalovému klubu Junior Strakonice, 
o. s., Na Křemelce 512, IČO: 22890947 na náklady na účast v soutěžích (startovné, řízení utkání), 
dopravu na soutěžní utkání mládežnických družstev a cestovné, technické vybavení pro mládež (míče, 
dresy, cvičební pomůcky), služby pro mládež (praní dresů, ozvučení turnajů, školení, rehabilitační 
cvičení) a náklady na minipřípravku za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
XLIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 22 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě Sokol Strakonice, Na Stráži 
340, IČO: 60829265 na úhradu provozních nákladů (energie, vodné, stočné), nákladů na dopravu a 
cestovné, sportovní vybavení pro mládež a pojištění majetku za období 1. 1.-31. 12. 2016. 
XLIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Kanoistickému klubu Otava Strakonice z. s., 
Radomyšlská 522, IČO: 46668152 na náklady spojené s cestovným při nominačních závodech a 
mistrovství republiky mládeže za období 1. 3.-31. 10. 2016. 
XLV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 14 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ Dražejov, z. s., Virtova 23,  Strakonice, IČO: 
60650796 na zajištění činnosti jednotlivých fotbalových týmů, a to především na náklady spojené se 
startem v soutěžích (rozhodčí, doprava,  a vzdělávání trenérů, startovné atd.) a na obnovu a nákup 
sportovního vybavení jednotlivých celků pro mládež za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
XLVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 23 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 
11 Katovice, IČO: 22728911 na úhradu nákladů spojených s účastí na přípravných turnajích a 
mistrovských soutěžích mládežnických družstev za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
XLVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 25 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, IČO: 
02596938 na rozlišovací trika a dresy, startovné, rozhodčí včetně cestovného, ubytování při turnajích 
mimo Strakonice pro mládež za období 1. 1.-31. 12. 2016. 
XLVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sportovnímu klubu JUDO 1990 Strakonice, z. s., 
Mlýnská 1086, IČO: 65956869 na náklady spojené s účastí na závodech mládeže, konkrétně cestovné, 
startovné a nocležné za období 1. 1.-31. 12. 2016. 
XLIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SKI - KLUB Strakonice, zapsaný spolek, 
Máchova 108, IČO: 60090022 na náklady spojené s dopravou, startovným a ubytováním  závodníků 
při celostátních závodech, dopravou na krajské závody a startovným, dopravou na lyžařské tréninky, 
nájemným v sokolovně, nákupem vosků a ostatního lyžařského materiálu za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
L. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tenis klubu Strakonice, spolek, Máchova 178, 
IČO: 16820037 na náklady spojené s registrací družstev a registračních poplatků dětí u Českého 
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tenisového svazu, na letní soustředění, na dopravu, ubytování, tenisové pomůcky, energie, vodné a 
stočné za období 1. 1.-31. 12. 2016. 
LI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, oddíl badmintonu, Máchova 
108, IČO: 00475921 na náklady spojené s dopravou k zápasům a turnajům mládeže, úhradou vkladů 
do soutěží a na náklady na rozhodčí při soutěžích mládeže za období 1. 1.-31. 12. 2016. 
LII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sportovnímu klubu biatlonu Strakonice, o. s., 
Arch. Dubského 977, IČO: 22735348 na dopravu, startovné, ubytování závodníků při celostátních 
závodech mládeže, na dopravu a startovné při krajských závodech mládeže, na nájemné střelnice a 
nákup materiálu (střelivo, lyžařské vybavení, vosky atd.) za období  
1. 1.-31. 12. 2016. 
LIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, České tábornické unii TK Podskalí Strakonice, 
Nerudova 1037, IČO: 69567441 na palivové dřevo na základnu Kadov, benzín do elektrocentrál, 
materiál na opravy a údržbu, na obnovu a doplnění tábornického a vodáckého materiálu pro činnost 
mládeže za období 1. 1.-31. 12. 2016.  
LIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 12 000 Kč ORIN, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Na Břehu 298, 387 11 Katovice, IČO: 22676716 
na pokrytí nákladů za nájem a služby, náklady za taneční soutěže a nákup pomůcek ke cvičení 
mládeže za období 1. 1.- 31. 12. 2016.  
LV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 32 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Manta - diving o. s., Palackého náměstí 91, 386 
01 Strakonice, IČO: 01300784 na pořízení dvou kompletních potápěčských výstrojí pro děti. 
LVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Strakonice 
I, Sokolovská 38, IČO: 65016980 na pořízení potřebného materiálního vybavení pro mladé hasiče a na 
náklady spojené se startovným a dopravou za období 1. 1.-31. 12. 2016. 
LVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 14 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, oddíl sport pro všechny, 
Máchova 108, IČO: 00475921 na pronájem sokolovny a nákup drobného materiálu pro mládež za 
období 1. 1.-31. 12. 2016. 
LVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 3 000 Kč Duha Husot, Arch. Dubského 986, Strakonice, 
IČO: 63290367 na úhradu služeb (otop, voda, elektřina) za klubovnu - nebytové prostory v ulici Krále 
Jiřího z Poděbrad 772 za období 1. 1.-31. 12. 2016. 
LIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 9 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, oddíl nohejbalu, Máchova 108, 
IČO: 00475921 na nákup sportovního vybavení (míče, dresy, sítě) pro rozšíření činnosti s mládeží za 
období 1. 3.-31. 12. 2016. 
LX. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) TJ ČZ Strakonice, oddíl badmintonu, Máchova 108, IČO: 00475921 
na zakoupení míčů, na školení trenérů, na sportovní vybavení, pomůcky a dresy z důvodu nesplnění 
minimálního počtu 50 bodů dle kritérií pro hodnocení vyhlášeného Dotačního programu města 
Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016.   
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LXI. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) Junák - český skaut, středisko Strakonice, z. s., Na Křemelce 308, 
IČO: 63289946 na náklady spojené s provozem skautských kluboven Na Křemelce z důvodu 
nesplnění termínu lhůty pro podání žádostí dle vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na 
podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016.   
LXII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) společnosti Student, o. p. s., Želivského 291, Strakonice, IČO: 
26090198 na nákup materiálu pro výrobu monopostu F1 z důvodu nesplnění účelu vyhlášeného 
Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových 
aktivit pro rok 2016.   
LXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 13 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., 
Pod Hradem 128, IČO: 16820088 na poháry, medaile, pronájem sportovního zařízení a výdaje na 
rozhodčí při plaveckých závodech Zlatý fez města Strakonice konaných v plaveckém areálu Na 
Křemelce dne 25. 6. 2016. 
LXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Okresnímu sdružení Česká unie sportu 
Strakonice, z. s., Husova 380, IČO: 00435449 na organizaci, ceny pro sportovce a kolektivy při 
Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Strakonice za rok 2015 v Rytířském sále strakonického hradu 
dne 4. 2. 2016.   
LXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 500 Kč Martinu Chylíkovi, Tisová 115, IČO: 46669787 na 
ceny při fotbalovém turnaji mladších a starších přípravek pořádaný na fotbalovém hřišti ve 
Strakonicích dne 18. 6. 2016. 
LXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261,  IČO: 
02596938 na pokrytí nájmu sportoviště, na ceny pro účastníky 4. ročníku florbalového turnaje 
Memoriál Petra Adlera konaného ve dnech 10.-12. 6. 2016.  
LXVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 
11 Katovice, IČO: 22728911 na ceny pro zúčastněná družstva a hráče, rozhodčí a materiálně-
technické zabezpečení turnaje minibasketbalových přípravek konaného ve sportovní hale STARZ 
Strakonice a v tělocvičně TJ ČZ Strakonice ve dnech 28.-29. 5. 2016. 
LXVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Klubu Svazu civilní ochrany České republiky, o. 
s., Trachtova 218, Strakonice, IČO: 67188826 na poháry a medaile při krajském kole soutěže ,,Mladý 
záchranář - dokaž, že umíš“ pořádané na plaveckém stadionu ve Strakonicích dne 11. 5. 2016. 
LXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261,  IČO: 
02596938 na pokrytí nájmu sportoviště během 2. ročníku školní florbalové ligy pořádané ve sportovní 
hale v Máchově ulici ve Strakonicích ve dnech 3. 3., 10. 3. a 10. 6. 2016. 
LXX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ Dražejov, z. s., Virtova 23,  Strakonice, IČO: 
60650796 na nákup drobných cen pro účastníky akcí, na rozhodčí, přípravu sportoviště, úhradu 
doprovodných akcí při akci Červen patří dětem (Sportovní dětský den  
3. 6. 2016 a fotbalové turnaje mládeže v období 11. 6.-26. 6. 2016) konané ve sportovním areálu na 
Virtě. 
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LXXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Okresnímu sdružení hasičů 
Strakonice, Podsrpenská 438, IČO: 63293234 na zajištění materiálně-technického vybavení a 
drobných cen při akci Otavský plamínek 7. 5. 2016.  
LXXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sdružení zdravotně postižených v ČR, z. s., 
územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213, IČO: 00436593 na nákup materiálu, pohárů a věcných cen 
pro soutěžící při VII. ročníku petangového turnaje pořádaného v letním areálu plaveckého stadionu 
dne 25. 5. 2016. 
LXXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Okresnímu sdružení hasičů 
Strakonice, Podsrpenská 438, IČO: 63293234 na nákup pohárů pro vítězná družstva  
a jednotlivce při okresní soutěži v požárním sportu mužů a žen na stadionu Na Sídlišti ve Strakonicích 
dne 4. 6. 2016. 
LXXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 1 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Domu dětí a mládeže Strakonice, Na Ohradě 417, 
IČO: 60650834 na zajištění Dne dětí 1. 6. 2016 Rennerových sadech a na zajištění Dne dětí se 
zvířátky 2. 6. 2016 v zahradě CEV Podskalí.  
LXXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sportovnímu klubu biatlonu Strakonice, o. s., 
Arch. Dubského 977, IČO: 22735348 na věcné ceny, diplomy, medaile, cestovné pro rozhodčí a 
technického delegáta, pronájem mobilního WC a nájem závodiště při 6. ročníku Pootavského biatlonu 
konaného v areálu ACCC ve Střelských Hošticích dne 8. 5. 2016. 
LXXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Okresnímu fotbalovému svazu Strakonice, 
Husova 380, IČO: 22882511 na ceny a materiál při fotbalových turnajích pro kategorie přípravka 
mladší a starší a žáci ve sportovní hale STARZ ve dnech 13. 2., 27. 2. a 12. 3. 2016. 
LXXVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 
11 Katovice, IČO: 22728911 na ceny pro nejlepší družstva a hráče, rozhodčí  
a materiálně-technické zabezpečení akce Jihočeský streetbalový víkend 2016 pořádaný na sportovním 
hřišti Základní školy Strakonice, Dukelská 166 ve dnech 11.-12. 6. 2016.   
LXXVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Mysliveckému spolku Banín Dražejov, Dražejov 
23, IČO: 71227458 na ceny, medaile a poháry při rybářských závodech pro děti na rybníku Banín 
spojených s celodenním zábavným a soutěžním programem dne 4. 6. 2016. 
LXXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, Na Křemelce 512,  IČO: 
46687769 na rozhodčí a ceny pro závodníky při VI. ročníku mezioddílových krasobruslařských 
závodů pořádaných na zimním stadionu ve Strakonicích dne 27. 3. 2016. 
LXXX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 1 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Svazu diabetiků ČR - Územní organizace Svazu 
diabetiků ČR Strakonice, Spojařů 1226, IČO: 70501297 na zajištění II. ročníku turnaje v kuželkách 
pro seniory a zdravotně postižené občany města Strakonice v kuželně TJ Fezko dne 28. 1. 2016. 
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LXXXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Rodinnému centru Beruška Strakonice, z. s., 
Lidická 194, IČO: 27006107 na výdaje za rozhodčí, zdravotníka, moderátora, hudební poplatky OSA, 
ceny pro soutěžící a poplatky za uzavření silnice, pronájem značek, technické zabezpečení akce při 
závodech kočárků - strollering - pořádaných ve Strakonicích dne 10. 4. 2016. 
LXXXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 500 Kč Fotbalovému klubu Junior Strakonice, o. s., Na 
Křemelce 512, IČO: 22890947 na nákup pohárů, medailí a věcných cen pro turnaje v kopané mladších 
žáků a dorostu v hale TJ Osek ve dnech 16. 1., 6. 2. a 5. 3. 2016. 
LXXXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sportovnímu klubu Cyklo-Macner Strakonice, z. 
s., Dr. Jiřího Fifky 925, IČO: 60094150 na poháry a ceny pro nejlepší závodníky při 25. ročníku 
cyklistických závodů horských kol Velká cena Cyklo-Macner konaného ve Strakonicích dne 26. 6. 
2016.  
LXXXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sportovnímu klubu Cyklo-Macner Strakonice, z. 
s., Dr. Jiřího Fifky 925, IČO: 60094150 na poháry a ceny pro nejlepší závodníky při 20. ročníku 
cyklistického silničního závodu Velká cena Cyklo-Macner pořádaného ve Strakonicích dne 15. 5. 
2016. 
LXXXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 1 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, IČO: 00475921 
na odměny pro soutěžící a náklady na rozhodčí při setkání dětí a rodičů na závěr sezony 2015/2016 v 
areálu TJ ČZ Strakonice v červnu 2016. 
LXXXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Manta - diving o. s., Palackého náměstí 91, 
Strakonice, IČO: 01300784 na ceny, pronájem přírodního koupaliště, foukání tlakových lahví 
vzduchem, náklady na dopravu a personál při Dnu dětí pod hladinou pořádaným na přírodním 
koupališti Lomeček u Domažlic v červnu 2016. 
LXXXVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč Sdružení zdravotně postižených v ČR, z. s. územní 
sdružení Strakonice, Stavbařů 213, IČO: 00436593 na nákup materiálu, pohárů a věcných cen pro 
soutěžící při VI. ročníku kuželkového turnaje pořádaného v kuželně TJ Fezko Strakonice dne 24. 4. 
2016. 
LXXXVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 1 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., 
Pod Hradem 128, IČO: 16820088 na úhradu moderátora a zajištění ozvučení včetně pronájmu 
techniky a dopravní obsluhy při 6. ročníku Novoročního plavání na řece Otavě u lávky ve Strakonicích 
dne 1. 1. 2016. 
LXXXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Českému rybářskému svazu, z. s., místní 
organizace Strakonice, Katovická 175, IČO: 46666231 na pořízení medailí, pohárů, věcných cen a 
organizační zajištění tradičních rybářských závodů pro děti a mládež ve věku do 18 let na 
rybochovném zařízení MO ČRS Strakonice dne 7. 5. 2016. 
XC. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Františkovi Burdovi, Strakonice na rozhodčí a 
poháry při IV. ročníku turnaje veteránů "50 let" ledního hokeje - Memoriál Jaroslava Sovy - 
pořádaného na zimním stadionu ve Strakonicích dne 12. 3. 2016. 
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XCI. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) Českému kynologickému svazu ZKO Strakonice – 186, K. Dvořáka 
442, Strakonice, IČO: 60653345 na poháry, věcné ceny a úhradu nákladů na rozhodčího při tradičním 
závodu Strakonický Rumpál konaném v areálu cvičiště V Lipkách ve Strakonicích dne 12. 3. 2016 
z důvodu nesplnění minimálního počtu 50 bodů dle kritérií pro hodnocení vyhlášeného Dotačního 
programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 
2016.   
XCII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ORIN, Na Břehu 298, 387 11 Katovice, IČO: 22676716 na úhradu 
cestovného, lektorování, nákladů na potřeby spojené se seminářem Hrajeme si a malujeme konaným 
ve sportovní hale STARZ z důvodu nesplnění minimálního počtu 50 bodů dle kritérií pro hodnocení 
vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2016.   
XCIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 
IČO: 16820088 na pořízení pohárů pro družstva a ceny pro jednotlivce při 13. ročníku Jarního turnaje 
v kuželně TJ Fezko Strakonice ve dnech 20.-29. 5. 2016 z důvodu nesplnění minimálního počtu 50 
bodů dle kritérií pro hodnocení vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu 
tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016.   
XCIV. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) Apoštolské církvi, sboru bez hranic Praha, Praha 2, Vinohrady, 
Korunní 926/30, IČO: 73632368 na pořízení cen a odměn pro rodiny účastnící se akce Den pro rodinu 
pořádané na Podskalí Strakonice dne 11. 6. 2016 z důvodu nesplnění minimálního počtu 50 bodů dle 
kritérií pro hodnocení vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, 
sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016.   
XCV. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ORIN, Na Břehu 298, 387 11 Katovice, IČO: 22676716 na úhradu 
cestovného, lektorování, nákladů na potřeby spojené se seminářem Mandaly a gongy konaným ve 
sportovní hale STARZ z důvodu nesplnění minimálního počtu 50 bodů dle kritérií pro hodnocení 
vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2016.   
XCVI. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 
IČO: 16820088 na pořízení pohárů při 6. ročníku turnaje neregistrovaných sportovců všech kategorií v 
kuželně TJ Fezko Strakonice ve dnech 19.-22. 4. 2016 z důvodu nesplnění minimálního počtu 50 bodů 
dle kritérií pro hodnocení vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu 
tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016.   
XCVII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, 
IČO: 22728911 na startovné, dopravu, ceny pro organizátory mezinárodního turnaje dorostu v 
Gmündu dne 5. 3. 2016 z důvodu nesplnění účelu vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice 
na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016. 
XCVIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, 
IČO: 22728911 na ceny pro nejlepší hráče, rozhodčí a materiálně-technické zabezpečení akce Sever 
proti Jihu… s basketbalem do školy pořádané ve sportovní hale STARZ Strakonice dne 8. 4. 2016 
z důvodu nesplnění účelu vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu 
tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016. 
XCIX. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) TJ ČZ Strakonice, oddíl nohejbalu, Máchova 108, IČO: 00475921 
na odměny pro soutěžící a náklady na rozhodčí při tradičním nohejbalovém turnaji trojic v areálu 
Habeš ve Strakonicích dne 27. 8. 2016 z důvodu nesplnění termínu konání akce a účelu dle 
vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2016. 
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C. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) TJ ČZ Strakonice, oddíl nohejbalu, Máchova 108, IČO: 00475921 
na odměny a ceny pro soutěžící a náklady na rozhodčí při krajském nohejbalovém turnaji trojic v 
areálu Habeš ve Strakonicích dne 10. 9. 2016 z důvodu nesplnění termínu konání akce dle 
vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2016. 
CI. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) České tábornické unii TK Podskalí Strakonice, Nerudova 1037, 
IČO: 69567441 na  autobusovou přepravu, palivové dřevo, opravy a obnovu materiálu pro tábornickou 
školu, benzín do elektrocentrál a cestovné pro externí lektory při tábornické škole na táborové 
základně Kadov ve dnech 14.-28. 8. 2016 z důvodu nesplnění termínu konání akce a účelu dle 
vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2016. 
CIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) Občanskému sdružení Strakoband, Na Dubovci 6, Strakonice, IČO: 
01352075 na pronájem hřiště, nákup fotbalových míčů a dresů při fotbalovém turnaji na hřišti Na 
Křemelce ve Strakonicích v červenci 2016 z důvodu nesplnění termínu konání akce dle vyhlášeného 
Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových 
aktivit pro rok 2016. 
CIV. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ORIN, Na Břehu 298, 387 11 Katovice, IČO: 22676716 na pokrytí 
cestovného, lektorování, nákladů na potřeby spojené se seminářem Hrajeme si na hudbu konaným ve 
sportovní hale STARZ na podzim 2016 z důvodu nesplnění termínu konání akce dle vyhlášeného 
Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových 
aktivit pro rok 2016. 
CV. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ORIN, Na Břehu 298, 387 11 Katovice, IČO: 22676716 na pokrytí 
cestovného, lektorování a nákladů na potřeby spojené se seminářem Malujeme mandaly konaným ve 
sportovní hale STARZ na podzim 2016 z důvodu nesplnění termínu konání akce dle vyhlášeného 
Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových 
aktivit pro rok 2016. 
CVI. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) Manta - diving o.s., Palackého náměstí 91, 386 01 Strakonice, IČO: 
01300784 na dopravu a personální náklady při poznávacím zájezdu do delfinária v německém 
Norinberku v květnu 2016 z důvodu nesplnění účelu vyhlášeného Dotačního programu města 
Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016. 
CVII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) Manta - diving o.s., Palackého náměstí 91, 386 01 Strakonice, IČO: 
01300784 na pronájem potápěčského centra, foukání tlakových lahví vzduchem a náklady na dopravu 
a personál při potápěčském soustředění na potápěčské výcvikové jámě Aquapalace Praha - Čestlice v 
dubnu 2016 z důvodu nesplnění účelu vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu 
tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016.  
CVIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) TJ ČZ Strakonice, oddíl nohejbalu, Máchova 108, IČO: 00475921 
na organizaci akce - propagaci, ceny a materiál při XXII. ro čníku Běhu městem Strakonice dne 21. 8. 
2016 z důvodu nesplnění termínu konání akce dle vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice 
na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016. 
CIX. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Strakonice I, Sokolovská 38, 
IČO: 65016980 na náklady zajištění soutěže  - zapůjčení mobilních toalet, časomíry, stanů a 
přístřešků, cestovné rozhodčím, úrazové pojištění a pořízení pohárů a dalších cen při 14. ročníku 
soutěže v požárním sportu O putovní pohár starosty města Strakonice konané na ploše pod Hvězdou 
ve Strakonicích dne 3. 9. 2016 z důvodu nesplnění termínu konání akce dle vyhlášeného Dotačního 
programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 
2016. 
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CX. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) HC Strakonice, Na Křemelce 512, IČO: 46687769 na akci 
Galavečer ledního hokeje, která se koná 2. 4. 2016 v domě kultury, z důvodu nesplnění termínu lhůty 
pro podání žádostí dle vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, 
sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016.   
CXI. Souhlasí 
s poskytnutím individuální dotace ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, společnosti Student, o. p. s., Želivského 291, 
Strakonice, IČO: 26090198 na přípravu a účast v celorepublikové soutěži Formule 1. 
CXII. Souhlasí 
s poskytnutím individuální dotace ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Jiřímu Veselkovi, Strakonice na úhradu 
ubytování a permanentek do sportovních zařízení a sportovního vybavení pro Sáru Veselkovou, 
členku snowboardcrossové reprezentace ČR.   
CXIII. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 
CXVI. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv. 
CXV. Souhlasí 
s odvoláním člena komise pro sport Vladimíra Hovorky.   
 
6. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 36 – 40 
Usnesení č. 2103/2016 (51/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 36  ve výši  20 000,- Kč 
Dotace z Jihočeského kraje pro Základní školu Strakonice, Dukelská 166 za účelem zajištění projektu 
„Pohybem k všestrannosti, všestranností k úspěchu“. 
RO  č. 37  ve výši  20 000,- Kč 
Dotace z Jihočeského kraje pro Základní školu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 za účelem 
zajištění projektu „Florbalem ke zdraví“. 
RO  č. 38  ve výši  600 803,- Kč 
Doplatek neinvestiční účelové dotace na výkon  agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2015. 
Dotace je určena na pokrytí výdajů související s uvedenou agendou v roce 2015 nad rámec poskytnuté 
dotace v roce 2015. 
RO  č. 39  ve výši  34 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci odboru ŠCR z org. 214 -  opatření 3 – Podpora provozu, oprav a 
údržby sportovišť ve vlastnictví žadatele, kde nebyly na základě žádostí rozděleny  všechny schválené 
finanční prostředky na org. 212 – opatření 2 - Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města 
Strakonice pro mládež – v tělocvičnách základních škol zřizovaných městem Strakonice, kde je 
naopak nedostatek finančních prostředků. 
 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 30.4. 

předpoklad 
čerpání 

ŠCR – opatř. 2 – nájemné v tělocvičnách ZŠ   300,0 34,0 334,0 0,0 334,0 

    Opatř.3-Podpora 1 000,0 -34,0 996,0 0,0 996,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 212 3429 5222 34,0   

Výdaje   214 3429 5222 -34,0   

RO  č. 40  ve výši  100 000,- Kč  
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Finanční prostředky na 2. splátku odkoupení obchodního podílu společnosti Recyklace odpadů a 
skládky a.s. na základě Smlouvy o úplatném převodu obchodního podílu mezi ROS a.s. jako 
převodcem a městem Strakonice jako nabyvatelem. Kupní cena byla sjednána ve výši 900 000 Kč a je 
splatná v devíti ročních rovnoměrných splátkách. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků 
minulých let. 
II. Ukládá 
finančnímu odboru rozpočtová opatření č. 36 – 40 provést. 
 

• Dotace – Ondřej Kozák, Strakonice – závod Mongol Rally 
Usnesení č. 2104/2016 (51/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace p. Ondřeji Kozákovi, bytem Strakonice ve výši 5 000,-Kč na výdaje spojené 
s účastí na charitativní akci Mongol Rally (závod startuje z 17. 7. 2016 z Londýna do Ulaanbaataru). 
Bude hrazeno z rozpočtu odboru Oš a CR, org. 215 – individuální dotace. 
II. Souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Strakonice jako poskytovatelem 
a p. Ondřejem Kozákem, bytem Strakonice, na výdaje spojené s účastí na charitativní akci Mongol 
Rally. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 

• Dotace – Spolek orientačních sportů – zhotovení mapy 
Usnesení č. 2105/2016 (51/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Spolku orientačních sportů, Prof. Skupy 715, 386 01  Strakonice, IČO 03006158 
výši 25 000,- Kč na zhotovení mapy v lesích LČR u Sedlice a na zapůjčení vyhodnocovacího 
elektronického systému, tzv. SI sady s kontrolami, a to z důvodu  upřednostnění podpory projektů 
zaměřených na děti a mládež a akce pořádané na území města Strakonice v časovém období 1.1.2016 
– 31.12.2016. 
 
7. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s. 

• Trestní oznámení ve věci společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.  
Usnesení č. 2106/2016 (51/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
podat trestní oznámení ve věci činnosti obchodní společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar 
Strakonice, a.s., se sídlem Podskalská 324, Strakonice, IČ 26068273 a odpovědných členů jejích 
orgánů v období do ledna 2015. Trestní oznámení bude podáno Okresnímu státnímu zastupitelství ve 
Strakonicích a na vědomí rovněž Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem a podáním výše uvedeného trestního oznámení.    
    
8. ZŠ F.L.Č. 

• Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, na realizaci akce: 
„Dodávka a montáž šatních skříněk pro žáky Základní školy F. L. Čelakovského, 
Strakonice, Jezerní 1280, odloučené pracoviště Chelčického 555“ 

Usnesení č. 2107/2016 (51/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zasláním výzvy 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:  „Dodávka a montáž šatních skříněk pro žáky Základní školy F. L. 
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Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, odloučené pracoviště Chelčického 555,“ za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. Míka Antonín – FAMI, 267 24 Neumětely - výroba 
2. Křovina s.r.o., Rymáňská 218, 252 10 Mníšek pod Brdy 
3. Teraspost, Žirovnická 3124/1, 106 00 Praha 10 - Záběhlice 
4. Lipšík Marek – Interier 11, Karla Čapka 573, 387 01 Volyně 
II. Souhlasí  
s uveřejněním výzvy na www stránkách školy a města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky: „Dodávka a montáž 
šatních skříněk pro žáky Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, odloučené 
pracoviště Chelčického 555. 
III. Jmenuje   
členy hodnotící komise ve složení: 
1.   p. Jungvirt Milan  
2.   Mgr. Kolesová Jaroslava 
3.   Mgr. Caisová Jitka 
4.   p. Pelák Miloslav 
5.   p. Lebedová Ladislava 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1.   Mgr. Hrdlička Břetislav 
2.   Mgr. Opavová Jolana 
3.   p. Duchoňová Eva 
4.   p. Tvrdek Martin 
5.   Ing. Vacková Ivana 
IV. Ukládá   
ředitelce Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 zajistit plnění veškerých úkonů 
při zadání této zakázky. 
 
9. Odbor dopravy 

• Veřejnoprávní smlouva s obcí Libětice, Nišovice a městysem Čestice 
Usnesení č. 2108/2016 (51/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Libětice, Nišovice a městysem Čestice na vykonávání 
přenesené působnosti silničního a speciální stavebního úřadu městem Strakonice namísto orgánů obce 
Libětice, Nišovice a městyse Čestice v jejich správním obvodu.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
10. MěKS                          

• Veřejná zakázka  malého rozsahu 
Usnesení č. 2109/2016 (51/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu „XXII. Mezinárodní dudácký festival Strakonice 2016- 
Dodávka služby technického zajištění a zajištění cateringu za podmínek daných pořadatelem“ 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice. 
II. Ukládá   
řediteli MěKS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této zakázky. 
III. Pov ěřuje  
ředitele MěKS Strakonice podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 
veřejné zakázky. 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička         Milan Jungvirt   
          starosta           místostarosta   


