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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  73. jednání Rady města Strakonice 
konaného 12. dubna 2017 v MZ MěÚ 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:       6 členů RM 
                       Mgr. Hrdlička – starosta 
                       p. Jungvirt – místostarosta 

           RM: p. Štrébl, Ing. Oberfalcer, pí Vlasáková, p. Christelbauer,  
                       Mgr. Martina Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ 
                       Od  bodu č.10 přítomno 7 členů RM – přišel Ing. Moučka 
Omluveni:     
 
 
Program:  

        
1. Majetkové záležitosti 
          Usnesení č. 3314/2017 – 3331/2017 
2. ŽP 

• Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávky – služby: „Speciální ochranná deratizace 
města Strakonice v k.ú. Dražejov u Strakonic, Strakonice, Nové Strakonice, Přední 
Ptákovice“. 

Usnesení č. 3332/2017 
3. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření  č.  15 – 25 
Usnesení č. 3333/2017 

• Uznání dluhu a dohoda o splátkách 
Usnesení č. 3334/2017 

4. Sociální odbor 
• Seznam objednávek sociálního odboru za březen 2017 

Usnesení č. 3335/2017 
5. Odbor rozvoje  

• Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele 
„Architektonické studie nové mateřské školy v lokalitě Jezárky ve Strakonicích 

Usnesení č. 3336/2017 
• Dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení „Studie objektu Technologický park Přádelna 

Strakonice“ 
Usnesení č. 3337/2017 

6. Odbor školství a CR 
• Zápis z 22. jednání komise pro kulturu dne 21. 3. 2017     

Usnesení č. 3338/2017 
• Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice – žádost o souhlas s přijetím finančního 

daru 
Usnesení č. 3339/2017 

• Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – březen 2017 
Usnesení č. 3340/2017 

7. ZŠ Povážská Strakonice, Nad Školou 560 
• Souhlas zřizovatele s podáním žádosti ZŠ Povážská Strakonice, Nad Školou 560 o 
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dotaci a s realizací projektu „Šablony na personální rozvoj a vzdělávání“  
Usnesení č. 3341/2017 

8. MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892 
• Souhlas zřizovatele s realizací projektu MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892 „Ve školce 

s novými vědomostmi“  
Usnesení č. 3342/2017 

9. Tajemník 
• Informace o způsobech zapojení drobných podnikatelů, OSVČ nebo využití institutu 

veřejné služby pro neaktivní osoby na základě změn zákona č.111/2006 Sb., o hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákon č.367/2016 platný od 1.2.2017) při 
provádění ručního úklidu města Strakonice 

Usnesení č. 3343/2017 
10. TC Přádelna Strakonice s.r.o.     

• Informace o podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje na 
podporu přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jihočeský kraj 
v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3 

Usnesení č. 3344/2017 
11. Starosta 

•  Změna organizačního řádu 
Usnesení č. 3345/2017 

• Paní Klára Vanková, bytem Sídliště 1. máje 1136, Strakonice – žádost o odklad 
exekuce 

Usnesení č. 3346/2017 
 
 
73. jednání Rady města Strakonice zahájil p. starosta Mgr. B. Hrdlička v 16:00 hodin v malé 
zasedací místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání.  
 
1. Majetkové záležitosti 
Projednání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
1) Prodej bytové jednotky č. 039 o velikosti 1+0 (32,40 m2) v domě č.p. 87, ul. Na 
Ohradě,  Strakonice II  
Usnesení č. 3314/2017 (73/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 039 o velikosti 1+0 (32,40 m2), v domě č.p. 87, ul. Na 
Ohradě, Strakonice II, přímým prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena bytu č. 
039/87, ul. Na Ohradě, Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku je stanovena ve výši 575.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
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2) Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, Strakonice, IČ 60650834, zastoupen 
Mgr. Ivou Šrámkovou, ředitelkou – žádost o výpůjčku části chodníku 
Usnesení č. 3315/2017 (73/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a Domem dětí a mládeže, 
Strakonice, Na Ohradě 417, IČ: 60650834, zastoupené Mgr. Ivou Šrámkovou, ředitelkou, 
jejímž předmětem je užívání části pozemku p.č. 1494/4 o výměře cca 29 m2, za účelem umístění 
rampy pro imobilní občany pro vstup do nemovitosti čp. 417 na pozemku p.č. st. 3081, a dále 
pro umístění části budovy čp. 417, tj. vstup do budovy DDM, vše v katastrálním území 
Strakonice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města  podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) Radek a Petra Růthovi, - žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 1288/3 v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 3316/2017 (73/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a Radkem a Petrou Růthovými, na 
užívání části pozemku p.č. 1288/3 o výměře cca 1,1 m2, za účelem umístění dvou 
schodišťových stupňů pro vstup do nemovitosti čp. 172 na pozemku p.č. st. 251, vše 
v katastrálním území  Strakonice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
4) ZNAKON, a.s. , čp. 44, Sousedovice,  386 01 Strakonice,  IČ 260 18 055 – žádost o 
zábor veřejného prostranství – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3317/2017 (73/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem  části pozemku  p.č. 717  v k.ú.  Nové Strakonice o výměře              
cca 148,5 m2  za účelem záboru veřejného prostranství pro stavbu garáží a opravy přilehlého 
chodníku v souvislosti se stavbou Polyfunkčního domu v ulici Na Ohradě, Strakonice.    
 
5) Žádost o uzavření smlouvy č.: ZP-014330039861/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu v souvislosti se stavbou: „Rekonstrukce NTL plynovodu Strakonice 
ul. Písecká – křížení I/4“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 01 České Budějovice 
V zastoupení: Hrdlička spol. s r.o., Lobezská 1526/20, 326 00 Plzeň  
Usnesení č. 3318/2017 (73/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. ZP-014330039861/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu pro uložení distribuční soustavy do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 
1251/17 a p.č. KN 1251/18 v  k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Rekonstrukce NTL 
plynovodu Strakonice ul. Písecká – křížení I/4“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
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6) Žádost o uzavření smlouvy č.: ZP-014330039861/002 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu v souvislosti se stavbou: „Rekonstrukce NTL plynovodu Strakonice 
ul. Písecká – křížení I/4“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 01 České Budějovice 
V zastoupení: Hrdlička spol. s r.o., Lobezská 1526/20, 326 00 Plzeň  
Usnesení č. 3319/2017 (73/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. ZP-014330039861/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu pro uložení distribuční soustavy do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 
640/8, p.č. KN 640/9, p.č. KN 640/10 a p.č. KN 718/3 v  k.ú. Nové Strakonice, v souvislosti 
se stavbou: „Rekonstrukce NTL plynovodu Strakonice ul. Písecká – křížení I/4“, za částku 
10.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 

7) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – Lesní - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3320/2017 (73/1) 
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 zemního kabelu NN do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti s projektovou 
přípravou stavby: „Strakonice – Lesní - kNN“ dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
8) Smlouva o centralizovaném zadání veřejné zakázky ,,Nákup elektrické energie na 
období 1.1.2018 - 31.12.2020“ 
Usnesení č. 3321/2017 (73/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky na nákup elektrické energie 
za účelem realizace nákupu silové elektrické energie v hladině nízkého a vysokého napětí pro 
odběrná místa Města Strakonice včetně organizací zřizovaných městem a TS Strakonice s.r.o. 
a DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s. na období 1.1.2018 - 31.12.2020. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
III. Souhlasí 
s maximální vyvolávací cenou při nákupu elektrické energie ve výši 900 Kč/MWh v obou 
napěťových hladinách pro odběrná místa města Strakonice včetně organizací zřizovaných 
městem, Technické služby Strakonice s.r.o. a DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. a 
se stanovením stálého měsíčního poplatku za každé odběrné místo ve výši  0 ,- Kč. 
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9) Přehled objednávek majetkového odboru za březen 2017 
Usnesení č. 3322/2017 (73/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za březen 2017 
 

10) Záměr na pronájem nebytových prostorů – Mládežnická 1238, Strakonice 
Usnesení č. 3323/2017 (73/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
výpověď nájemní smlouvy č. 03-531 uzavřené dne  15.12.2003 mezi  městem Strakonice a 
paní Marií Kratochvílovou, podanou nájemcem dne 30.3.2017, s tím, že výpovědní lhůta dle 
smlouvy je 3 měsíční, nájemní poměr tedy skončí ke dni 30.6.2017. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů o výměře 12 m2 v přízemí objektu čp. 
1238 v ul. Mládežnické ve Strakonicích, jedná se o 1 místnost bez sociálního zařízení.  
 

11) Cyklostezka Strakonice, Nový Dražejov 
Usnesení č. 3324/2017 (73/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s úpravou zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „Cyklostezka 
Strakonice, Nový Dražejov“ dle požadavků poskytovatele dotace. 
 

12) Vývěsky v ulici U sv. Markéty mezi objekty č.p. 115 a č.p. 117 
Usnesení č. 3325/2017 (73/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o stavu plnění usnesení RM č. 2398/2016. 
II. Souhlasí 
s ponecháním stávajících vývěsek v ulici U Sv. Markéty mezi objekty č.p. 115 a č.p. 117. 
 
1) GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, IČ 281 69 522 – žádost o 
zábor veřejného prostranství  
Usnesení č. 3326/2017 (73/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s  pronájem  části pozemků  p.č. 679/2, 679/3, 679/11, 679/12, 679/13, 679/19, 679/20 a 679/21, 
vše v k.ú. Nové Strakonice, o výměře cca 2.168 m2 společnosti GEOSAN GROUP a.s., U 
Nemocnice 430, 280 02 Kolín, IČ 281 69 522, za účelem záboru veřejného prostranství pro 
stavbu Polyfunkčního domu v ulici Na Ohradě, Strakonice, za jejich cenovou nabídku tj. 
50.000,- Kč za celou plochu záboru a po celou dobu uzavírky. Po dokončení stavby 
Polyfunkčního domu budou opraveny komunikace a chodníky v ploše celého záboru. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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2) Pan Aleš Kübelbek,– Dražejov, IČ 68535546, DIČ CZ7706291681 - žádost o pronájem 
pozemku  
Usnesení č. 3327/2017 (73/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
pronájem části  pozemku p.č. 1321/1 v k.ú.  Strakonice o   výměře  cca 40 m2, za účelem 
umístění a užívání venkovní předzahrádky k restauraci Sokolovna, v ulici  Na Stráži čp. 340, 
Strakonice panu Aleši Kübelbekovi, IČ 68535546, DIČ CZ7706291681, za cenu 5.000,- Kč/rok 
+ aktuální sazba DPH.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5-ti let. V tomto případě lze nájemní smlouvu 
ukončit pouze  dohodou smluvních stran. 
Při  neplnění podmínek předmětné smlouvy, například rušení nočního klidu, nedodržování 
úklidu, dále při ukončení  spolupráce s měšťanským pivovarem Strakonice a také v případě, že 
město Strakonice bude potřebovat předmět pronájmu dříve než po uplynutí 5-ti let, a to 
nevyhnutelně z důvodů, které nemohlo při uzavření smlouvy předvídat, pak činí výpovědní 
doba 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. (například budování chodníku, či jiné stavby).  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

3) Žádost pana Bedřicha Tomáška – TISK,  
Usnesení č. 3328/2017 (73/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a Bedřichem Tomáškem – TISK,  
jejímž předmětem bude výpůjčka nebytových prostorů o výměře   110 m2 v přízemí objektu Na 
Ostrově 1415 ve Strakonicích, a to na dobu od 1.4.2017 do 31.12.2017, za účelem uskladnění 
strojů a zařízení  tiskárny, zajištění  postupného prodeje strojů a zařízení a postupného vyklízení 
vypůjčených prostorů, nájemce bude hradit energie spojené s výpůjčkou NP. Ve smlouvě 
budou zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za provedení změn a úprav předmětu 
výpůjčky  bez souhlasu půjčitele  (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav 
předmětu výpůjčky vypůjčitelem po skončení doby výpůjčky (za každé porušení), smluvní 
pokuta ve výši 1.000,- za porušení předání předmětu výpůjčky  po skončení doby výpůjčky ve 
stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu 
výpůjčky). 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
4) Výpověď nájemní smlouvy – p. Vítězslav Zdvihal,  
Usnesení č. 3329/2017 (73/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vypovězením nájemní smlouvy č. 2016-00598 uzavřené dne 20.12.2016 mezi městem 
Strakonice a panem Vítězslavem Zdvihalem, s tím, že výpovědní lhůta v případě podání 
výpovědi z důvodu  neplacení nájemného činí 1 měsíc.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné výpovědi. 
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III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem  garáže č. 23 nacházející se v budově bez č.p. na pozemku 
p.č. st. 3273 v k.ú. Strakonice (protější tribuna Křemelka).    
 
5) Pozemek p.č. 243/19 v katastrálním území Přední Ptákovice o výměře 16.859 m2 – 
užívání pozemku  
Usnesení č. 3330/2017 (73/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemku p.č. 243/29 o výměře 16.859 m2 v katastrálním území Přední 
Ptákovice, obec Strakonice, s užíváním předmětného pozemku, za účelem zemědělské činnosti, 
v období duben – srpen 2017, pro pana Josefa Kuřinu  
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

5) Pozemek p.č. 243/19 v katastrálním území Přední Ptákovice o výměře 16.859 m2 –
zveřejnění záměru 
Usnesení č. 3331/2017 (73/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemku p.č. 243/29  o výměře 16.859 m2 v katastrálním 
území Přední Ptákovice, obec Strakonice, za účelem užívání předmětného pozemku, za účelem 
zemědělské činnosti, a to v období duben – srpen 2017. 
 
2. ŽP 
Projednání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Klimešová 

• Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávky – služby: „Speciální ochranná 
deratizace města Strakonice v k.ú. Dražejov u Strakonic, Strakonice, Nové 
Strakonice, Přední Ptákovice“. 

Usnesení č. 3332/2017 (73/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu – dodávky – služby provedeného komisí 
pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele „Speciální ochranná 
deratizace města Strakonice v k.ú. Dražejov u Strakonic, Strakonice, Nové Strakonice, Přední 
Ptákovice. Nejvýhodnější nabídka byla podána obchodní firmou DERADEZ s.r.o., Vyšný 17, 
381 01  Český Krumlov, IČ 280 87 640, za cenu 98.300 Kč  bez DPH. 
Pořadí firem:      

1. DERADEZ s.r.o., Vyšný 17, 381 01  Český Krumlov, IČ 280 87 640 
2. Jiří Pařez, Pobočka České Budějovice, Gregorák 12, 373 16  Dobrá Voda u Českých 

Budějovic, IČ 130 659 98 
3. Asana spol. s r.o., Dubičné 21, 373 71  Rudolfov, IČ 144 98 910 
4. Pavel Maroušek, Skály 11, 386 01  Strakonice, IČ 659 542 46 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo, na provedení „Speciální ochranné deratizace města Strakonice 
v k.ú. Dražejov u Strakonic, Strakonice, Nové Strakonice, Přední Ptákovice. mezi Městem 
Strakonice a firmou DERADEZ s.r.o., Vyšný 17, 381 01  Český Krumlov, IČ 280 87 640. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy na provedení „Speciální ochranné deratizace 
města Strakonice v k.ú. Dražejov u Strakonic, Strakonice, Nové Strakonice, Přední Ptákovice. 
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3. Finanční odbor 
Projednání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Šochmanová 

• Rozpočtová opatření  č.  15 – 25 
Usnesení č. 3333/2017 (73/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 15  ve výši  119 000,- Kč 
Investiční příspěvek příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na dofinancování nákupu 
elektrického čistícího stroje na plochy sportoviště plaveckého stadionu. Dle cenové nabídky je 
stanovena cena stroje 199 000,- Kč, na  projekt je přislíbena dotace z Jihočeského kraje ve výši 
80 000,- Kč, spolufinancování činí 119 000,- Kč. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami 
příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových 
prostředků za rok 2016. 
(v tis. Kč) 

text kryto 
k 

projednání 
ZM 19. 4.  

změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 4.4. 

předpoklad 
čerpání 

STARZ – investiční příspěvek    1 900,0 119,0 2 019,0 0,0 2 019,0 

    Vratky PO 713,0 119,0 832,0 1 446,5 2 912,6 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 1083 3412 6351 119,0   

Příjmy   xxxx xxxx 2229 119,0   

RO  č. 16  ve výši  10 000,- Kč 
Průtoková neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro MěKS Strakonice na zajištění projektu 
„Národní šampionát mažoretek – Zemské finále Čech“. 
rozpočtová skladba: příjmy:  1078 – 0000 – 4122 – ÚZ 428 
   výdaje:  1078 – 3319 – 5336 – ÚZ 428  
RO  č. 17  ve výši  496 000,- Kč 
Průtoková investiční dotace z Jihočeského kraje pro Základní školu Dukelská, Strakonice na 
zajištění projektu „Sportujeme rádi, protože nás to baví“. 
rozpočtová skladba: příjmy:  1321 – 0000 – 4222 – ÚZ 416 
   výdaje:  1321 – 3113 – 6351 – ÚZ 416  
II. Doporu čuje ZM 
schválit 
RO  č. 18  ve výši  292 000,- Kč 
Investiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Dukelská, Strakonice na dofinancování 
projektu „Sportujeme rádi, protože nás to baví“. Cílem projektu je kompletní rekonstrukce 
gymnastického sálu, který je v současné době v nevyhovujícím stavu. Celkový rozpočet 
projektu je 998 000,- Kč, na akci je poskytnuta dotace z Jihočeského kraje ve výši 496 000,- Kč. 
Spolufinancování projektu ve výši 502 000,- Kč bude zajištěno částečně použitím investičního 
fondu organizace (210 000,- Kč), částečně investičním příspěvkem zřizovatele (292 000,- Kč). 
Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu 
zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok 2016. 
(v tis. Kč) 

text kryto 
k 

projedn ání 
RM 12. 4. 

změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 4.4. 

předpoklad 
čerpání 

ZŠ Dukelská – Sportujeme rádi, protože ….   496,,0 292,0 788,0 0,0 788,0 

    Vratky PO 832,0 292,0 1 124,0 1 446,5 2 912,6 
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rozpo čtová skladba   org paragraf položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 1321 3113 6351 292,0   

Příjmy   xxxx xxxx 2229 292,0   

RO  č. 19  ve výši  408 000,- Kč 
Investiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Dukelská, Strakonice na realizaci hřiště pro 
školní družinu. Jde o víceetapový projekt. 1. část byla realizována v loňském roce (bylo 
vybudováno hřiště s pevným povrchem s několika herními prvky). Letos budou finanční 
prostředky použity na vybudování hřiště s pevným povrchem o velikosti 100 m2, kde bude 
umístěn basketbalový koš, branka na házenou a mobiliář. Rozpočtové opatření bude kryto 
vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných 
účelových prostředků za rok 2016. 
(v tis. Kč) 

text kryto 
k 

projednání 
ZM 19. 4. 

změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 4.4. 

předpoklad 
čerpání 

ZŠ Dukelská – hřiště pro školní družinu   292,0 408,0 700,0 0,0 700,0 

    Vratky PO 1 124,0 408,0 1 532,0 1 446,5 2 912,6 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 1321 3113 6351 408,0   

Příjmy   xxxx xxxx 2229 408,0   

III. Schvaluje 
RO č. 20 ve výši 80 000,- Kč 
Průtoková investiční dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci STARZ 
Strakonice za účelem zajištění projektu „Nákup elektrického čistícího stroje na plochy 
sportoviště plaveckého stadionu“. Na zajištění projektu je nutné spolufinancování organizace 
ve výši 119 000,- Kč (viz RO č. 15). 
Rozpočtová skladba: příjmy:  1083 – 0000 – 4222 – ÚZ 416 
   výdaje:  1083 – 3412 – 6351 – ÚZ 416 
RO č. 21 ve výši 10 000,- Kč 
Průtoková neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro  Základní školu Strakonice, 
Dukelská 166, Strakonice na zajištění projektu „Soutěžní setkání příznivců Baltíka“. 
Rozpočtová skladba: příjmy:  1321 – 0000 – 4122 – ÚZ 415 
   výdaje:  1321 – 3113 – 5336 – ÚZ 415 
RO č. 22 ve výši 20 000,- Kč 
Průtoková neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro  Základní školu Povážská, Strakonice, 
Nad Školou 560 na zajištění projektu „Hrát si a nezlobit“. 
Rozpočtová skladba: příjmy:  1328 – 0000 – 4122 – ÚZ 415 
   výdaje:  1328 – 3113 – 5336 – ÚZ 415 
RO č. 23 ve výši 12 500,- Kč 
Grant od Nadace jihočeské cyklostezky za účelem realizace projektu „Zahájení turistické 
sezóny – Po stopách strakonických pánů – 650 let města Strakonice“. 
Rozpočtová skladba: příjmy:  204 – 2143 – 2324 
   výdaje:  204 – xxxx – 5xxx 
RO č. 24 ve výši 50 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí na vypracování odborné studie ve věci výstavby 
MVE (malé vodní elektrárny) na Pětikolském jezu u strakonického hradu. Rozpočtové opatření 
bude kryto použitím prostředků minulých let. 
Rozpočtová skladba: příjmy:  403 – 2112 – 5166 
   financování:                          8115 
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RO č. 25 ve výši 25 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí na zabezpečení pozemku p.č. 243/29 a 395/2 
v k.ú. Přední Ptákovice proti erozi. Jde o pozemky ve vlastnictví města, na kterých budou po 
získání dotací realizována protipovodňová opatření. Finanční prostředky budou použity na 
přípravu zoraného pole, osetí a následného uvalení. Rozpočtové opatření bude kryto použitím 
prostředků minulých let.  
Rozpočtová skladba: příjmy:  400 – 3744 – 5xxx 

financování:                          8115    
 

• Uznání dluhu a dohoda o splátkách 
Usnesení č. 3334/2017 (73/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením uznání dluhu a dohodě o splátkách na zaplacení dlužného nájemného z nájemní 
smlouvy č. 96-002 ze dne 1. 9. 1996. Nájemce: Tomášek Bedřich IČ: 65013417. Žádost o 
schválení splátkového kalendáře a Uznání dluhu a dohoda o splátkách jsou uvedeny v příloze. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem uznání dluhu a dohody o splátkách.  
III. Ukládá 
finančnímu odboru sledování plnění splátkového kalendáře. 
 
4. Sociální odbor 

• Seznam objednávek sociálního odboru za březen 2017 
Usnesení č. 3335/2017 (73/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
seznam objednávek sociálního odboru za březen 2017. 
 
5. Odbor rozvoje  

• Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele 
„Architektonické studie nové mateřské školy v lokalitě Jezárky ve Strakonicích 

Usnesení č. 3336/2017 (73/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
na základě Protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek s vyhodnocením veřejné 
zakázky malého rozsahu: „Architektonická studie nové mateřské školy v lokalitě Jezárky ve 
Strakonicích“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností A 32 spol. s r.o., V Štíhlách 
2031/12, 142 00, Praha – Krč, IČ: 25155628, za celkovou cenu díla 120 000,- Kč bez DPH, tj. 
145 200,- Kč vč. DPH 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem A 32 spol. s r.o., V Štíhlách 2031/12, 142 00, Praha 
– Krč, IČ: 25155628, na zpracování „Architektonická studie nové mateřské školy v lokalitě 
Jezárky ve Strakonicích“ za cenu díla 120 000,- Kč bez DPH, tj. 145 200,- Kč vč. DPH 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
IV. Jmenuje 
Pracovní skupinu pro přípravu projektu „Nová mateřská škola v lokalitě Jezárky ve 
Strakonicích“ ve složení: 
p. Milan Jungvirt (místostarosta), 
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Ing. Rudolf Oberfalcer (radní), 
Ing. Jana Narovcová (vedoucí majetkového odboru), 
Ing. arch. Marta Slámová (vedoucí odboru rozvoje), 
Ing. Libuše Řeřábková (vedoucí odboru školství a cestovního ruchu), 
Ing. arch. David Andrlík (odbor rozvoje), 
Bc. Miluše Vacková (odbor školství a cestovního ruchu), 
p. Jana Čechová (ředitelka Mateřské školy U Parku, Strakonice, Plánkova 353), 
p. Naděžda Tesařová (ředitelka Mateřské školy Strakonice, Šumavská 264), 
p. Miloslava Vozábalová (ředitelka Mateřské školy Strakonice, Lidická 625) 

 
• Dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení „Studie objektu Technologický park 

Přádelna Strakonice“ 
Usnesení č. 3337/2017 (73/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností A 32, spol. s r.o., se sídlem V Štíhlách 
2031/12, 142 00 Praha 4, IČO 25155628, na zpracování „Studie objektu Technologický park 
Přádelna Strakonice“, předmětem dodatku je rozšíření předmětu díla o budovu na pozemku p.č. 
st. 15/18 v k.ú. Nové Strakonice, navýšení ceny díla o 54 000 Kč bez DPH, tj. 65 340 Kč s DPH, 
a změna termínu odevzdání čistopisu studie do 5. 5. 2017 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě 
 
6. Odbor školství a CR 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková 

• Zápis z 22. jednání komise pro kulturu dne 21. 3. 2017     
Usnesení č. 3338/2017 (73/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 22. jednání komise pro kulturu ze dne 21. 3. 2017, hodnotící komise Dotačního 
programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2017 opatření 1 – Podpora celoroční 
činnosti v oblasti kultury, opatření 2 – Podpora jednorázových kulturních akcí a projektů.  
II. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 12 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Skupině historického šermu Vendetta,  
z. s., Šumavská 252, 386 01 Strakonice, IČO: 27014762 na nájemné a energie v pronajatých 
prostorách (strakonický hrad a tělocvična Základní školy Strakonice, Dukelská 166), nákup, 
výrobu, obnovu obuvi, kostýmů, zbraní a rekvizit, cestovní náhrady, propagaci vystoupení, 
poplatky domény, www registrace šermířů. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 30 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Martině Bílkové, Na Stráži 259, 386 01 
Strakonice, IČO: 03226956 na ušití nových tanečních kostýmů, startovné na soutěže, nájemné 
pro taneční studio RM Dance.  
IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Jednotě Karla Havlíčka Borovského, Arch. 
Dubského 977, 386 01 Strakonice, IČO: 02367246 na pohřebné, věnce-kytice, dopravu, 
propagaci, ozvučení, dokumentaci. 
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V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 11 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Loutkové scéně Radost Strakonice, z. s., 
Kosmonautů 1266, 386 01 Strakonice, IČO: 60829206 na realizaci nové pohádky, loutky, 
kostýmy, scénu, modernizaci technického zázemí souboru. 
VI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 6 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Klubu přátel Základní umělecké školy ve 
Strakonicích, z. s., Zámek1, 386 01 Strakonice, IČO: 65954688 na uhrazení nákladů spojených 
s účastí pěveckého sboru Fere Angeli na akcích - výroční koncert sboru v MěDK Strakonice, 
jarní a podzimní soustředění ve Střelských Hošticích. 
VII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Rodinnému centru Beruška Strakonice,  
z. s., Lidická 194, 386 01 Strakonice, IČO: 27006107 na energie (voda, teplo, elektřina) a 
propagaci projektu ,,Zaměstnaní rodiče, spokojené děti".  
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 13 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Mladé dudácké muzice, z. s., Sokolovská 
983, 386 01 Strakonice, IČO: 22728287 na náklady spojené s údržbou krojového inventáře, 
souborového instrumentáře a pořízení nových webových stránek. 
IX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Nadačnímu fondu Gymnázia Strakonice, 
Máchova 174, 386 01 Strakonice, IČO: 60090031 na uhrazení nákladů spojených s účastí 
pěveckého sboru na soutěži a na podzimním soustředění a na uhrazení nákladů na propagaci 
koncertů (plakátovací služby). 
X. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Prácheňáčku, z. s., Mírová 831, 386 01 
Strakonice, IČO: 65053800 na úhradu částečných nákladů na pojištění (úrazové i pojištění 
odpovědnosti), náklady spojené s pronájmem šatny, obnovu krojového vybavení a pořízení 
rekvizit, dopravu na vystoupení, pořízení a údržbu hudebních nástrojů pro muzikanty. 
XI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, DDM Strakonice, mažoretky, Na Ohradě 
417, 386 01 Strakonice, IČO: 60650834 na dopravu a startovné (reprezentace města a kulturní 
soutěže). 
XII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Junák - český skaut, středisko Strakonice, 
z. s., Na Křemelce 308, 386 01 Strakonice, IČO: 63289946 na dopravu na kulturně-poznávací 
akce. 
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Prácheňský soubor písní a tanců 
Strakonice, Mírová 932, 386 01 Strakonice, IČO: 60650427 na zajištění materiálního vybavení, 
pořízení a obnovu lidových krojů, další materiální vybavení a spotřební materiál a úhradu 
dopravy na vystoupení. 
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XIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Spolku historického šermu Markýz ze 
Strakonic, Zámek 1, 386 01 Strakonice, IČO: 26525208 na úhradu energií, nájmů, opravu a 
pořizování zbraní, kostýmů, střelného prachu a dopravu. 
XV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 6 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Římskokatolické farnosti Strakonice,  
Bavorova 30, 386 01 Strakonice, IČO: 65016963 na projektor a projekční plátno se stativem, 
ozvučovací set včetně příslušenství.  
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 11 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Divadelnímu souboru Čelakovský 
Strakonice, Mírová 831, 386 01 Strakonice, IČO: 62519751 na cestovné, nocležné, rekvizity, 
kulisy, autorská práva, provozní náklady, představení v rámci oslav města Strakonice 650 let. 
XVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Taneční skupině Rozálie Strakonice, Tržní 
1152, 386 01 Strakonice, IČO: 26992019 na úhradu části nákladů na nájmy pro pravidelné 
tréninky, taneční semináře a soustředění skupiny. 
XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Jiřímu Záhorskému, Dřešín 61, 387 19 
Čestice, IČO: 47257954 na úhradu energií - zkoušky (el. energie, voda, teplo), propagaci kapely 
v mediích, stolní a kapesní kalendáře, údržbu a obnovu krojů, zabezpečení zkoušek, údržbu a 
obnovu nástrojů a prvků aparatury.  
XIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, CTS Sluníčko, z. s., Tržní 815, 386 01 
Strakonice, IČO: 22871365 na nájemné, služby (el. energie, vodné, stočné, topení), nákup 
kostýmů, vybavení zkušebny. 
XX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Okresní sdružení hasičů 
Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, IČO: 63293234 na nákup cen, propagačních 
materiálů s tématikou požární ochrany, nákup medailí s logem soutěže PO očima dětí.   
XXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 2 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Martině Bílkové, Na Stráži 259, 386 01 
Strakonice, IČO: 03226956 na dopravu na Regionální kolo mezinárodní soutěže Taneční 
skupina roku dne 1. dubna 2017 v Jindřichově Hradci.   
XXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 3 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Martině Bílkové, Na Stráži 259, 386 01 
Strakonice, IČO: 03226956 na dopravu na Mistrovství Čech mezinárodní soutěže Taneční 
skupina roku ve dnech 6. a 7. května 2017 v Chrudimi.   
XXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 3 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Martině Bílkové, Na Stráži 259, 386 01 
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Strakonice, IČO: 03226956 na dopravu na Mistrovství Čech soutěže Czech dance tour ve dnech 
30. dubna a 1. května 2017 v Chrudimi.   
XXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2)  ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Jednotě Karla Havlíčka Borovského, Arch. 
Dubského 977, 386 01 Strakonice, IČO: 02367246 na realizaci výstavy historie Jednoty Karla 
Havlíčka Borovského k 650. výročí založení města Strakonice v období 1. 8.-31. 10. 2017. 
XXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2)  ve výši 4 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Jednotě Karla Havlíčka Borovského, Arch. 
Dubského 977, 386 01 Strakonice, IČO: 02367246 na zhotovení a instalaci pamětní desky 130. 
výročí narození malíře Jarka Dvořáka Šumavského dne 5. 4. 2017. 
XXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Pavlu Zachovi, na úhradu hudební 
produkce při akci Májová veselice dne 6. 5. v Modlešovicích. 
XXVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 3 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Základní umělecké škole Strakonice, 
Zámek 1, 386 01 Strakonice, IČO: 60650745 na pronájem prostor a poskytnuté služby při 
Květnovém koncertě ZUŠ v MěDK dne 23. 5. 2017.  
XXVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 1 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Základní umělecké škole Strakonice, 
Zámek 1, 386 01 Strakonice, IČO: 60650745 na poskytnuté služby na akci Pořady pro 
předškoláčky strakonických MŠ v Rytířském sále strakonického hradu ve dnech 27. a 28. 4. 
2017. 
XXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 1 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Základní umělecké škole Strakonice, 
Zámek 1, 386 01 Strakonice, IČO: 60650745 na pronájem prostor a poskytnuté služby při akci 
Představení dramatického oboru dne 15. 6. 2017 v kinosále U Mravenčí skály.  
XXX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Mladé dudácké muzice, z. s., Sokolovská 
983, 386 01 Strakonice, IČO: 22728287 na dopravu do Brazílie v rámci reprezentace 
strakonického folkloru ve dnech 10.-19. května 2017.  
XXXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Rodinnému centru Beruška Strakonice,  
z. s., Lidická 194, 386 01 Strakonice, IČO: 27006107 na odměny moderátorovi, DJ, lektora 
výuky tvoření náramků, malování na obličej, skákací hrad, zapůjčení atrakce pro tatínky, 
pomůcky k soutěžím, propagaci akce na akci Táta frčí dne 18. 6. 2017.   
XXXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 1 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Muzeu středního Pootaví Strakonice, 
Zámek1, 386 01 Strakonice, IČO: 00072150 na honoráře za namluvení filmů a materiálně-
technické zajištění akce včetně práce na samotných filmech, propagace akce Strakonice v 
proměnách času.   
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XXXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 13 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Nadačnímu fondu Gymnázia Strakonice, 
Máchova 174, 386 01 Strakonice, IČO: 60090031 na dopravu Pěveckého sboru Gymnázia 
Strakonice na festival v Chorvatsku v termínu 19.-23. dubna.   
XXXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Prostoru pro historii techniky, o.p.s.,                               
Kosmonautů 1241, 386 01 Strakonice, IČO: 28146654 na III. ročník výstavy historických 
motocyklů a následné soutěže ,,Vzpomínková motocyklová soutěž Šumavou 2017", na náklady 
spojené s výrobou plakátů, startovních čísel, pronájem prostranství, propagaci akce, cestovné 
organizátorů a odtahové služby při zajištění trati soutěže, výrobu ukazatelů trati, náklady na 
plakety a vítězné poháry. 
XXXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sunshine Cabaret, Švandy dudáka 737, 
386 01 Strakonice, IČO: 22838759 na honoráře hudebníků, tisk a výlep plakátů, lektorné na 
tvořivé dílny v rámci projektu Park OPEN! v období květen-srpen 2017. 
XXXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 9 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sunshine Cabaret, Švandy dudáka 737, 
386 01 Strakonice, IČO: 22838759 na autorská práva a poplatky OSA, tisk a výlep plakátů v 
rámci projektu Filmové léto v období 1. 5.-31. 8. 2017. 
XXXVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Ivetě Homolkové, na zajištění akce 
Zahájení prázdnin v červenci 2017 v Modlešovicích.  
XXXVIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) Ivetě Homolkové, na pozornost pro ženy v obci v podobě 
květiny při akci Oslava MDŽ dne 10. 3. 2017 v Modlešovicích z důvodu nesplnění minimálního 
počtu 40 bodů dle kritérií pro hodnocení vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice 
na podporu kultury v roce 2017. 
XXXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 2 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Ivetě Homolkové, na ceny a zajištění akce 
Dětský den - pohádková cesta v červnu 2017 v Modlešovicích.  
XL. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 1800 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Ivetě Homolkové, na ceny a zajištění akce 
Dětský karneval dne 11. 3. 2017 v Modlešovicích.  
XLI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Prácheňský soubor písní a tanců, Mírová 
932, 386 01 Strakonice, IČO: 60650427 na dopravu členů souboru na kulturní akci 25. městské 
slavnosti Bad Salzungen ve dnech 15.-18. 6. 2017. 
XLII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 2 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Anetě Kunešové, na zajištění 
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doprovodného programu při akci Dětský den se šermíři dne  
3. 6. 2017 v Hajské.  
XLIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 1 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Anetě Kunešové, na zajištění 
doprovodného programu při akci Velikonoční dílna dne 18. 3. 2017 v Hajské.  
XLIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Michalu Polatovi, Radomyšlská 286, 386 
01 Strakonice, IČO: 16841760 na honoráře účinkujících, ozvučení, propagaci, ubytování a 
pronájem prostor v rámci akce Hudební léto na Podskalí v období duben-srpen 2017. 
XLV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 3 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Martinu Chylíkovi, Tisová 115, 386 01 
Strakonice, IČO: 46669787 na nákup dřeva na májku a na hranici, materiál na kostým 
čarodějnice, ceny do soutěží pro děti, honorář DJ, moderátora a pořadatele, pronájem prostor 
na akci Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2017 na Podskalí. 
XLVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 2 500 Kč Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha, 
Korunní 30, Praha 2, IČO: 73632368 na honoráře účinkujícím, zvukaře, propagaci na akci Na 
jedné planetě dne 27. 5. 2017 v kempu na Podskalí.  
XLVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, CTS Sluníčko, z. s., Tržní 815, 386 01 
Strakonice, IČO: 22871365 na ceny, upomínkové předměty, honoráře, propagaci akce Dance 
show Strakonice 2017 ve dnech 16.-18. 6. 2017.  
XLVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Aleši Koutenskému, Ellerova 1100, 386 
01, Strakonice, IČO: 03808629 na spotřební materiál, barevné spreje, honoráře účinkujících na 
akci Graffiti Jam Strakonice. 
XLIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Osm a půl opice, z. s., Zeyerovo nábřeží 
262, 386 01 Strakonice, IČO: 22881646 na honoráře účinkujícím, propagaci, technické zajištění 
akce westernový den 2017 v Habeši. 
L. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 2 200 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tandemové seskoky Strakonice  
s. r. o., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO: 28126386 na zhotovení propagačního filmu z 
festivalu Letištěfest, který se uskuteční dne 5. 8. 2017. 
LI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Římskokatolické farnosti Strakonice,                         
Bavorova 30, 386 01 Strakonice, IČO: 65016963 na grafiku a tisk letáků o strakonických 
kostelech. 
LII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, DDM Strakonice, Na Ohradě 417, 386 01 
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Strakonice, IČO: 60650834 na nákup odměn účastníkům soutěží na akci Den dětí dne 1. 6. 2017 
v Rennerových sadech. 
LIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Pavlu Koubkovi, Pod Hliničnou 334, 386 
01 Strakonice, IČO: 74526669 na vydání knihy Tattoo Jam 2003-2016.  
LIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Taneční skupině Rozálie Strakonice,                          
Tržní 1152, 386 01 Strakonice, IČO: 26992019 na dopravu a startovné na Mistrovství České 
republiky v country tancích dětí v období 5.-7. 5. 2017 ve Znojmě. 
LV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Haně Frühaufové Ratajové, U Sv. Markéty 
117, 386 01 Strakonice, IČO: 72102608 na honoráře účinkujících, dopravu a ubytování při 
besedách s osobnostmi kulturního života regionu, koncertech alternativní hudby a minoritních 
žánrů, besedy a semináře s lektory osobnostního rozvoje, besedy a semináře o alternativní léčbě 
a celostním pohledu na zdraví v Čajovně Na Půdě v období leden-srpen 2017. 
LVI. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace DDM Strakonice, Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice, IČO: 60650834 na 
technické zajištění akce, honoráře umělců, propagaci a materiál při akci SouthRocks2017 dne 
11. 11. 2017 z důvodu nesplnění podmínek podání žádosti dle Dotačního programu města 
Strakonice na podporu kultury v roce 2017. 
LVII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Michaele Sýkorové, na tisk a kompletaci katalogu k výročí 5 let otevření 
galerie ,,na zdi" Artwall Strakonice z důvodu nesplnění podmínek podání žádosti dle Dotačního 
programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2017. 
LVIII. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávních smluv v přiloženém znění. 
LIX. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv. 

• Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice – žádost o souhlas s přijetím 
finančního daru 

Usnesení č. 3339/2017 (73/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím finančního daru ve výši 989,- Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, Vlastislavova 
152/4, Praha 4, který bude použit k uhrazení stravného ve školní jídelně při ZŠ F. L. 
Čelakovského, Strakonice pro 1 žáka v rámci charitativního projektu Obědy pro děti, a to 
v období od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2017.  
 

• Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – březen 2017 
Usnesení č. 3340/2017 (73/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
přehled objednávek vystavených odborem školství a cestovního ruchu za období 1.3.-
31.3.2017.  
 
7. ZŠ Povážská Strakonice, Nad Školou 560 
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Projednání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Řeřábková 
• Souhlas zřizovatele s podáním žádosti ZŠ Povážská Strakonice, Nad Školou 560 o 

dotaci a s realizací projektu „Šablony na personální rozvoj a vzdělávání“  
Usnesení č. 3341/2017 (73/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti ZŠ Povážská Strakonice, Nad Školou 560 o dotaci a s realizací projektu 
s názvem „Šablony na personální rozvoj a vzdělávání“ v rámci výzvy MŠMT Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování  – šablony pro MŠ a ZŠ I. 
 
8. MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892 
Projednání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Řeřábková 

• Souhlas zřizovatele s realizací projektu MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892 „Ve 
školce s novými vědomostmi“  

Usnesení č. 3342/2017 (73/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací projektu s názvem „Ve školce s novými vědomostmi“ v rámci výzvy OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. 
 
9. Tajemník 

• Informace o způsobech zapojení drobných podnikatelů, OSVČ nebo využití 
institutu veřejné služby pro neaktivní osoby na základě změn zákona č.111/2006 
Sb., o hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákon č.367/2016 platný od 
1.2.2017) při provádění ručního úklidu města Strakonice 

Usnesení č. 3343/2017 (73/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o způsobech zapojení drobných podnikatelů, OSVČ nebo využití institutu veřejné 
služby pro neaktivní osoby na základě změn zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon č. 367/2016 platný od. 1. 2. 2017) při provádění ručního úklidu 
města Strakonice. 
 
Přišel Ing. Moučka  
 
10. TC Přádelna Strakonice s.r.o.     

• Informace o podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje na 
podporu přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jihočeský 
kraj v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3 

Usnesení č. 3344/2017 (73/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o záměru TC Přádelna s.r.o. podat žádost o dotaci z dotačního programu Jihočeského 
kraje na podporu přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jihočeský kraj 
v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3. 
 
11. Starosta 

•  Změna organizačního řádu 
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Usnesení č. 3345/2017  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
upravit první odstavec článku 10 – Porada vedení organizačního řádu Městského úřadu 
Strakonice takto: 
„Starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu, vedoucí odborů a velitel strážníků městské 
policie konají za účelem vzájemné informovanosti a k přenesení operativních úkolů vzešlých 
zejména z jednání orgánů města pravidelné porady (porady vedení). Porady řídí starosta, v době 
jeho nepřítomnosti místostarosta a v době nepřítomnosti starosty i místostarosty tajemník 
městského úřadu a úkoly vzešlé z těchto porad, jakož i z jednání orgánů města, zadává k plnění 
jednotlivým vedoucím odborů, kteří zajišťují jejich plnění ve lhůtě 14 dnů, není-li v zápise 
stanoveno jinak. Zápisy z těchto porad se předávají všem zúčastněným do 3 dnů od konání 
porady.“ 
II. Schvaluje  
předložené znění organizačního řádu Městského úřadu Strakonice, přičemž tento organizační 
řád nabývá účinnosti dne 12. 4. 2017 
III. Ukládá  
všem zaměstnancům města zařazeným do MěÚ seznámit se s novým zněním organizačního 
řádu a tento organizační řád dodržovat. 
 

• Paní Klára Vanková– žádost o odklad exekuce 
Usnesení č. 3346/2017  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s vedeným exekučním řízením na nepeněžní povinnost – odstranění stavby podle 
rozhodnutí MěÚ Strakonice č.j.MUST/037599/2012SÚ/tom ze dne 11.9.2012, aby soudní 
exekutor JUDr. Stanislav Pazderka, Exekutorský úřad Písek, byl požádán o posečkání 
s provedením exekuce do 30.4.2019. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem žádosti o posečkání s provedením exekuce. 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                      p. Milan Jungvirt v.r. 
        starosta                                   místostarosta 
 


