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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  77. jednání Rady města Strakonice 
konaného 31. května 2017 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:       7 členů RM 
                       Mgr. Hrdlička – starosta  

          p. Jungvirt – místostarosta 
          RM: p. Štrébl, Ing. Oberfalcer, p. Christelbauer, pí Vlasáková, Ing. Moučka 

                       Mgr. M. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ 
 
Program:  
 
1. Majetkové záležitosti 
                    Usnesení č. 3534/2017- č. 3570/2017 
2. TS Přádelna Strakonice s.r.o.  

• Informace o vypsání veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v souvislosti 
s akcí „Technologický park Přádelna Strakonice – projektová dokumentace“ 

     Usnesení č. 3571/2017 
3. Odbor rozvoje 

• Dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení "Územní studie Podskalí 2 a Územní studie Podskalí 
3“ 

            Usnesení č. 3572/2017 
• Souhlas se zapojením do veřejné zakázky malého rozsahu „Podpora procesů plánování 

sociálních služeb na místní úrovni v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském 
kraji II“ 

                               Usnesení č. 3573/2017 
• Změna v projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny u Blatenského mostu ve 

Strakonicích“ v době udržitelnosti 
                                Usnesení č. 3574/2017 
4. Odbor informatiky a provozu 

• Uzavření dodatku č. 8 k Rámcové smlouvě č. VS/15435 mezi městem Strakonice, IČ 00251810 
a firmou O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 
60193336, jehož předmětem plnění je změna ceny u hlasových a datových tarifů pro mobilní 
telefony s platností od 15.6.2017 
                                Usnesení č. 3575/2017 

• Seznam objednávek 
                      Usnesení č. 3576/2017 

5. Odbor školství a CR 
• Strakonické vítání 2017 – hromadná smlouva – Intergram 

           Usnesení č. 3577/2017 
• Darovací smlouva – Nadační fond GAUDEAMUS 

           Usnesení č. 3578/2017 
• Strakonické vítání 2017 – licenční smlouva – OSA 

           Usnesení č. 3579/2017 
• Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – duben 2017 

           Usnesení č. 3580/2017 
 

• Kupní smlouva – dodatek č. 1 - Ondřej Fibich, kniha Obrazy z dějin Strakonic 650 let města 
            Usnesení č. 3581/2017 
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• Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Strakonice, A. B. 
Svojsíka 892 

           Usnesení č. 3582/2017 
• Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, 

Holečkova 410  
            Usnesení č. 3583/2017 

• Smlouva o poskytnutí dotace – dodatek č. 1 – TJ ČZ Strakonice, spolek  
            Usnesení č. 3584/2017 

• Výše úplaty za předškolní vzdělávání 
           Usnesení č. 3585/2017 

6. Sociální odbor 
• Zrušení usnesení-DPS 

           Usnesení č. 3586/2017 
• Nabídka spolupráce 

           Usnesení č. 3587/2017 
• Dotace  

     Usnesení č. 3588/2017 
7. ŽP 

• Napojení podnikatelů do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů obce 

     Usnesení č. 3589/2017 
• Návrh usnesení RM - Zakoupení publikace „Sborník včelaření v jižních Čechách“ 

     Usnesení č. 3590/2017 
8. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření  č. 49 – 51 
           Usnesení č. 3591/2017 

• Finanční výbor – Zápis č. 2/2017 ze dne 18. 5. 2017 
     Usnesení č. 3592/2017 

9. MěÚSS 
• Vyhodnocení zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na podlimitní veřejnou zakázku: 
    „Dodávka technologického vybavení kuchyně MěÚSS Strakonice“ 

                                 Usnesení č. 3593/2017 
10. Pan Pavel Skála, Strakonice – žádost o pronájem bytu 

            Usnesení č. 3594/2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Hrdlička v 15:00 hodin v malé zasedací 
místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání.  
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1. Majetkové záležitosti 
 
Na jednání RM byl přizván p. Pavel Skála ve věci žádosti o pronájem nebytového prostoru v domě 
č.p. 47, Velké nám. 2, Strakonice. 
Bod byl projednán již na minulém jednání RM  pod č. usnesení 3432/2017. 
 
Dále se jednání RM zúčastnili zástupci TJ ČZ Strakonice, oddíl házené p. Miroslav Vávra a p. Martin 
Harant ve věci vybudování šaten ke stávající sportovní hale v Máchově ulici. 
 
1) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 3534/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005, o velikosti 1+1 a 
výměře 37,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Žanetou Grundzovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že Žaneta Grundzová, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.883,- Kč. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008, o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská s paní Denisou Žigovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že Denisa Žigová,  Strakonice neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
III. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007, o velikosti 1+1 a výměře 
36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Patricií Bledou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že Patricie Bledá, Strakonice neuhradí nájemné za 
měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
IV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Zdeňkou Murgáčovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že Zdeňka Murgáčová, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
V. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.011, o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Simonou Horváthovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen   do 25.5.2017. V případě, že Simona Horváthová, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
VI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003, o velikosti 1+1 a výměře 
66,90 m2 v domě č.p. 428, ul. Boženy Němcové, Strakonice, s paní Jaroslavou Hrdinovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného a splátky dluhu za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že Jaroslava Hrdinová,  
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Strakonice neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.014,- Kč 
VII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku A28, o velikosti 1+0 a výměře 
41,99 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní Marií Cinovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že Marie Cinová, Strakonice neuhradí nájemné za 
měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 2.246,- Kč (přechod nájmu) 
VIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 014, o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Alžbětou Lackovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že Alžběta Lacková, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
IX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B11, o velikosti 1+1 a 
výměře 57,27 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní Irenou Balogovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že Irena Balogová, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.187,- Kč. 
X. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A13, o velikosti 2+1 a 
výměře 62,90 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem Júliem Sivákem a panem Markem 
Miškovčíkem (dříve Sivákem), Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 
o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.5.2017 a uhrazením 
splátky dluhu za měsíc  květen do 25.5.2017. V případě, že pan Július Sivák a pan Marek Miškovčík, 
Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jim smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.848,- Kč (dotace) 
XI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o velikosti 2+1 a 
výměře 69,10 m2 v domě č.p. 767, ul. V Ráji, Strakonice, s paní Janou Všivákovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že Jana Všiváková, Strakonice, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.041,- Kč 
XII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001, o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Evou Grundzovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že Eva Grundzová, Strakonice, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč 
XIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, o velikosti 1+0 a 
výměře 29,80 m2 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Vendulou Vašátkovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že Vendula Vašátková, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.594,- Kč. 
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XIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010, o velikosti 1+0 a 
výměře 43,70 m2 v domě č.p. 799, ul. Husova, Strakonice, s paní Dagmar Zubrikovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že Dagmar Zubriková, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.359,- Kč (dotace) 
XV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013, o velikosti 1+1 a 
výměře 53,57 m2 v domě č.p. 799, ul. Husova, Strakonice, s paní Zuzanou Hermanovou (dříve 
Martincovou), Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas 
je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že Zuzana Hermanová 
(dříve Martincová), Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.864,- Kč (dotace) 
XVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 025, o velikosti 3+kk a 
výměře 58,30 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Janou Kopeckou (dříve 
Kolorosovou), Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že Jana Kopecká, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3.532,- Kč (dotace) 
XVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice, s manž. Karlem a Brigitou Irdzovými, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že manž. Irdzovi, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč 
XVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 02, o velikosti 2+kk a 
výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Lenkou Svobodovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
splátky dluhu za měsíc květen a uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že 
Lenka Svobodová, Strakonice neuhradí splátku dluhu a nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude 
jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.918,- Kč (dotace). 
XIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004, o velikosti 1+1 a 
výměře 60,80 m2 v domě č.p. 49, Velké náměstí, Strakonice, s paní Ivetou Ferencovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že paní Iveta Ferencová, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.504,- Kč 
XX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 05, o velikosti 2+kk a výměře 
68,10 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Věrou Landsingerovou Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že Věra Landsingerová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 3.917,- Kč (dotace) 
XXI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B41, o velikosti 2+1 a 
výměře 85,14 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní Dagmar Říhovou, Strakonice, 
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přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že Dagmar Říhová, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.813,- Kč (dotace). 
XXII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011, o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Zdeňkou Rybákovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že paní Zdeňka Rybáková,  Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč. 
XXIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016, o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Helenou Irdzovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že paní Helena Irdzová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
XXIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o velikosti 3+1 a 
výměře 78,70 m2 v domě č.p. 1237, ul. Mládežnická pro pana Josefa Janečka, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za  měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že pan Josef Janeček, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.497,- Kč 
XXV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 1+1 a 
výměře 62,20 m2 v domě č.p. 58, U Sv. Markéty, Strakonice, s paní Stanislavou Novákovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že paní Stanislava Nováková,  
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.732,- Kč 
XXVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o velikosti 2+1 a 
výměře 76,46 m2 v domě č.p. 47, Velké náměstí, Strakonice, s paní Michaelou Brabcovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že paní Michaela Brabcová, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.716,- Kč. 
XXVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007 o velikosti 1+1 a 
výměře 54,43 m2 v domě č.p. 988, ul. Ellerova, Strakonice, s paní Šárkou Pitulovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 
za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že paní Šárka Pitulová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc 
květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.117,- Kč 
XXVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 1+1 a 
výměře 59,01 m2 v domě č.p. 364, ul. Havlíčkova, Strakonice, s panem Františkem Hrbou, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že pan František Hrba, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.253,- Kč 
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XXIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021 o velikosti 2+1 a 
výměře 75,44 m2 v domě č.p. 78, ul. Bezděkovská, s paní Martinou Lejskovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 
za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že paní Martina Lejsková, Strakonice neuhradí nájemné za 
měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.951,- Kč 
XXX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 1+1 a 
výměře 58,20 m2 v domě č.p. 767, V Ráji, Strakonice, s panem Jaroslavem Pohlodkou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že pan Pohlodko, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.492,- Kč 
XXXI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007 o velikosti 3+0 a 
výměře 78,45 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s manž. Jiřím a Monikou Doubkovými, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že manželé Doubkovi, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.825,- Kč (dotace) 
XXXII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Jiřinou Kopeckou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že paní Kopecká, Strakonice, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč 
XXXIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Hanou Mikešovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že paní Mikešová, Strakonice, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč 
XXXIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Evou Kunclovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že paní Kunclová, Strakonice, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč 
XXXV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Hanou Kohútovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že paní Kohútová, Strakonice, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč 
XXXVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011 o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem Jiřím Fárkem,  Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že pan Fárek, Strakonice, neuhradí nájemné za 
měsíc květen do 25.5.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
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Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč 
XXXVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 2+1 a 
výměře 63,96 m2 v domě č.p. 800, ul. Husova, Strakonice, s paní Liubov Semenenko, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2018. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že paní Semenenko, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.766,- Kč (dotace)  
XXXVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 1+1 a 
výměře 57,50 m2 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice, s panem Jiřím Bažantem,   Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2018. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že pan Bažant, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.908,- Kč (dotace)  
XXXIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 019 o velikosti 2+0 a 
výměře 57,35 m2 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Annou Bláhovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že paní Bláhová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.943,- Kč (dotace)  
XL. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 3+kk a 
výměře 88,10 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Gabrielou Ranglovou,   
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že paní Ranglová,  
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 5.117,- Kč (dotace)  
XLI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 2+kk a 
výměře 68,00 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Annou Spanyo,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že paní Spanyo, Strakonice,  neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.911,- Kč (dotace)  
XLII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 009 o velikosti 2+kk a 
výměře 67,60 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Jitkou Štěrbíkovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že paní Štěrbíková, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.774,- Kč (dotace)  
XLIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010 o velikosti 2+kk a 
výměře 67,60 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Janou Šochmanovou,   Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že paní Šochmanová, Strakonice,  
neuhradí nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.774,- Kč (dotace)  
XLIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011 o velikosti 2+kk a 
výměře 68,00 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Marií Toledanovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je podmíněn 
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uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že paní Toledanová, Strakonice,  
neuhradí nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.911,- Kč (dotace)  
XLV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti 3+kk a 
výměře 78,45 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Věrou Dejmkovou,   Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že paní Dejmková, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.824,- Kč (dotace)  
XLVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013 o velikosti 3+0 a 
výměře 78,45 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Dagmar Němečkovou,   
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2018. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.5.2017. V případě, že paní Němečková, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 4.824,- Kč (dotace)  
XLVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 014 o velikosti 2+kk a 
výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Evou Kučavovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že paní Kučavová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.917,- Kč (dotace)  
XLVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016 o velikosti 2+kk a 
výměře 67,60 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Jaroslavou Labudovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že paní Labudová, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3.774,- Kč (dotace)  
XLIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 017 o velikosti 2+kk a 
výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Andreou Cinádrovou,   Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že paní Cinádrová, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.917,- Kč (dotace)  
L. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o velikosti 3+kk a 
výměře 78,45 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Hanou Markovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že paní Marková, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.824,- Kč (dotace)  
LI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 019 o velikosti 3+kk a 
výměře 80,70 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Hanou Velkovou,   Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že paní Velková, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.314,- Kč (dotace)  
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LII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 022 o velikosti 2+kk a 
výměře 67,60 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Milenou Vlasákovou (dříve 
Masopustovou),  Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že paní 
Vlasáková, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.774,- Kč (dotace)  
LIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 023 o velikosti 2+kk a 
výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Drahomírou Důchodní,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že paní Důchodní, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3.917,- Kč (dotace)  
LIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 024 o velikosti 3+kk a 
výměře 80,70 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s panem Jaroslavem Tóthem,   
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že pan Tóth, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.314,- Kč (dotace)  
LV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 026 o velikosti 2+kk a 
výměře 63,80 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Hanou Thímovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že paní Thímová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.647,- Kč (dotace)  
LVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 026 o velikosti 1+kk a 
výměře 66,70 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s panem Romanem Švojgrem,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že pan Švojgr, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.567,- Kč (dotace)  
LVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 029 o velikosti 2+kk a 
výměře 63,80 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Janou Královou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2017. V případě, že paní Králová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 31.5.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.647,- Kč (dotace)  
LVIII. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 
2) Pan Miloň Končický, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3535/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, v domě č.p. 
1225, ul. Spojařů, Strakonice, o velikosti 3+1 a výměře 78,20 m2, s panem Miloněm Končickým, 
Strakonice, a to ke dni 31.8.2017. 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
3) Vydání závazného stanoviska – doplatek na bydlení 
Usnesení č. 3536/2017 (77/1) 
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 žádosti Úřadu práce ČR, ze dne 12.5.2017 a 
22.5.2017 Krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Strakonice, týkající se 
žádosti o doplatek na bydlení u osob trvale bydlících ve Strakonicích, uvedených v přiloženém seznamu 
o doplatek na bydlení ze dne 24.5.2017.  
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem výše uvedeného souhlasného stanoviska osobám, 
uvedeným v příloze tohoto usnesení. 
III. Nesouhlasí 
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 žádosti Úřadu práce ČR, ze dne 12.5.2017 a 
22.5.2017 Krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Strakonice, týkající se 
žádosti o doplatek na bydlení u osob, které trvale nebydlí ve Strakonicích, uvedených v přiloženém 
seznamu o doplatek na bydlení ze dne 24.5.2017.  
 
4) ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 545/56,  Praha, Nusle 
–  výpůjčka  části  pozemku  p.č. 642/5 o výměře cca    16 m2 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3537/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s výpůjčkou části pozemku p.č. 642/5 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Strakonice, pro ČR – Ředitelství silnic 
a dálnic se sídlem Na Pankráci 545/56,  Praha, Nusle z důvodu vybudování provizorní komunikace 
v lokalitě „Na Vinici“ v souvislosti se stavbou „I/22 Strakonice“, a to na dobu určitou do 31.12.2018. 
II. Pověřuje 
starosta města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, Praha 4 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č.22/EN/SSB 8-2017 pro stavbu: „Strakonice Lázeňská u podchodu – veřejné osvětlení“ 
Usnesení č. 3538/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 22/EN/SSB 8-2017 
(stavba „Strakonice Lázeňská u podchodu – veřejné osvětlení“), mezi městem Strakonice, IČ: 251810,  
Velké náměstí 2, Strakonice  (budoucí oprávněný)  a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 (budoucí povinný) , 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemena spočívající v uložení kabelu, stožárů veřejného osvětlení 
do pozemků parc.č. 237/2 v k.ú. Strakonice, jejichž vlastníkem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou částku  731,- Kč včetně DPH. 
II. Souhlasí 
se zněním smlouvy č. 22/EN/SSB 8-2017. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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6) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, Praha 4 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. 22/EN/SSB 12-2017  pro stavbu: „Strakonice – Podsrp – veřejné osvětlení“ 
Usnesení č. 3539/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 22/EN/SSB 8-2017 
(stavba „Strakonice – Podsrp – veřejné osvětlení“) mezi městem Strakonice, IČ: 251810,  Velké náměstí 
2, Strakonice  (budoucí oprávněný)  a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 (budoucí povinný) , jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemena spočívající v uložení kabelu, stožárů veřejného osvětlení  do pozemků parc.č. 626/3 
v k.ú. Přední Ptákovice, jejichž vlastníkem je  Ředitelství  silnic a dálnic ČR. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou částku  779,80 Kč včetně DPH. 
II. Souhlasí 
se zněním smlouvy č. 22/EN/SSB 12-2017. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,  Na Pankráci 546/56, Praha 4 - 
Nusle – žádost o výpůjčku částí pozemků p.č. 792/2, p.č. 792/30, p.č. 792/31, p.č. 1285/1, p.č. 
1285/11 a p.č. 1285/12, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice v souvislosti se stavbou „I/22 
Strakonice“ (tzv. severní dopravní půloblouk) 
Usnesení č. 3540/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemků p.č. 792/2 o výměře cca 15 m2, p.č. 792/30    o výměře 
2849 m2, p.č. 792/31 o výměře cca 285 m2, p.č. 1285/1 o výměře cca 300 m2, p.č. 1285/11 o výměře 
183 m2 a p.č. 1285/12 o výměře cca 255 m2, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
 
8) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - 
Nusle – žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2012 - 214 (výpůjčka částí pozemků p.č. 781/5 
a p.č. 792/1, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice) v souvislosti se stavbou „I/22 Strakonice“ (tzv. 
severní dopravní půloblouk) 
Usnesení č. 3541/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2012 – 214, uzavřené  mezi 
městem Strakonice a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,  Na Pankráci 546/56, 
Praha 4 – Nusle, týkající výpůjčky  částí pozemků p.č. 781/5 o výměře cca 100 m2 a p.č. 792/1 o výměře 
cca 235 m2, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, jehož předmětem bude prodloužení doby výpůjčky 
do 31.12.2018.  
 
9) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,  Na Pankráci 546/56, Praha 4 - 
Nusle – žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě   č. 2012 - 326 (výpůjčka pozemků p.č. 781/28 
o výměře 82 m2, p.č. 794/4  o výměře 545 m2  a  p.č. 1272/24 o výměře 182 m2, vše v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice) v souvislosti se stavbou „I/22 Strakonice“ (tzv. severní dopravní půloblouk) 
Usnesení č. 3542/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2012 – 326, uzavřené  mezi 
městem Strakonice a Ředitelství silnic a dálnic2 ČR, státní příspěvková organizace,                        Na 
Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, týkající výpůjčky pozemků p.č. 781/28 o výměře 82 m2, p.č. 794/4 o 
výměře 545 m2 a p.č. 1272/24 o výměře 182 m2, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, jehož 
předmětem bude prodloužení doby výpůjčky do 31.12.2018.  
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10) Průmyslová zóna Hajská – vyhlášení záměru na prodej 
Usnesení č. 3543/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej následující pozemků ve vlastnictví města Strakonice: 

- parc. č. 88/3 o výměře 5.437 m2, v kat. území Přední Ptákovice,   
- parc. č. 1109/3 o výměře 14.065 m2, v kat. území Strakonice, 
- část parc. č. 1114/1 o výměře  cca 17.300 m2, v kat. území Strakonice (tzn. bez části parcely, 

která je územním plánem určena pro budoucí obchvat – viz. grafická příloha).  
 
11) Žádost o souhlasné stanovisko k akci „Garáže k polyfunkčnímu domu Na Ohradě ve 
Strakonicích“ 
Usnesení č. 3544/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s textem dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem Strakonice a  společností 
ZNAKON a.s. dne 16.11.2015 pod č. 2015-00437 týkající se odsouhlasení změny stavby před dokončení 
k akci „Garáže k polyfunkčnímu domu Na Ohradě ve Strakonicích“ budované společností ZNAKON 
a.s. na části pozemku parc.č. st. 182/1 v kat. území Nové Strakonice. Text dodatku vychází z usnesení 
zastupitelstva města č. 537/ZM/2017 ze dne 19.4.2017. Text dodatku je přiložen v příloze č.8. 
 
12) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – opatření na ochranu sysla obecného na letištním 
pozemku parc.č. 76/2 a pozemku parc.č. 108/3 v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č. 3545/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s provedením zásahů (opatření) určených schváleným Záchranným programem sysla obecného na 
pozemku parc.č. 76/2 o výměře 201.524 m2  a pozemku parc.č. 108/3 o výměře 82.340 m2, v kat. území 
Nové Strakonice (lokalita letiště). Opatření spočívají v provedení pravidelné seče v průběhu vegetační 
doby v roce 2017.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem Protokolu o projednání opatření s vlastníkem předmětných pozemků 
spočívající v pravidelné seči na pozemcích parc. č. 76/2 a parc.č. 108/3, vše v kat. území Nové 
Strakonice,  za účelem zlepšení přírodního a krajinného prostředí.  
 
13) Žádost o pronájem nebytových prostorů v objektu bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích – 
Základní škola Volyňka, z.s. 
Usnesení č. 3546/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí nájemní mezi městem Strakonice a Základní školou Volyňka, 
z.s., se  sídlem Černětice 12, 387 01 Volyně, jejímž předmětem bude závazek pronajímatele města 
Strakonice k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů, konkrétně učebny o výměře  
60,8 m2 ve III. nadz. podl. objektu bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích, postavené na pozemku p.č. 
st. 227 v k.ú. Strakonice + přilehlé WC  ve III. nadz. podl. budovy společné s dalšími nájemci, za 
následujících podmínek: nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od začátku školního roku 
2018/2019, tzn. s dobou užívání  nejpozději od 1.9.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 
v případě neplacení nájemného bude výpovědní lhůta 1 měsíc, nájemné ve výši 350,- Kč/m2/rok, tj. 
celkem 21.280,- Kč, v případě, že bude nájemce plátcem DPH, bude nájemné navýšeno o DPH, dále 
bude nájemce hradit náklady na energie spojené s pronájmem nebytových prostorů, ve smlouvě budou 
rovněž zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez 
souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav předmětu nájmu 
nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000,- za porušení předání 
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předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den 
prodlení s předáním předmětu nájmu).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
III. Souhlasí  
s podnájmem části nebytových prostorů v budově bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích, jejichž 
nájemcem je Rodinné centrum Beruška Strakonice,  z.s., se sídlem Lidická 194, Strakonice, konkrétně 
se jedná o občasné poskytnutí školící místnosti Základní škole Volyňka, z.s., se  sídlem  Černětice 12, 
387 01 Volyně, a sice v období od září 2017 do června 2018.  
 
14) Výpůjčka nebytových prostorů v objektu Sportovní haly TJ ČZ, Máchova 108, Strakonice 
Usnesení č. 3547/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů o výměře 60 m2 v 1. podlaží objektu Sportovní 
haly TJ ČZ, Máchova 108, Strakonice, postavené na pozemku p.č. st. 3352 v k.ú. Strakonice, mezi 
městem Strakonice a Fbc Strakonice z.s., se sídlem Kosmonautů 1261, Strakonice, za následujících 
podmínek: 
- výpůjčka za účelem využití prostorů jako zázemí a šatny pro florbalový oddíl Fbc Strakonice z.s., 
vypůjčitel bude hradit náklady na energie spojené s výpůjčkou nebytových prostorů, smlouva o 
výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, ve smlouvě budou rovněž 
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 výpůjčky ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za 
každý započatý den prodlení s předáním předmětu výpůjčky).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
15) Vyhlášení záměru na pronájem garážového stání  
Usnesení č. 3548/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 14 v objektu Leknínová 1392 ve Strakonicích.  
 
17) Žádost spolku Cestou vůle, z.s., se sídlem MUDr. K.Hradeckého 1068, Strakonice  
Usnesení č. 3549/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s instalací konstrukce pro dvě houpačky na pozemku p.č. st. 227 v k.ú. Strakonice (pozemek přilehlý 
k budově bývalé ZŠ Lidická 194, Strakonice), umístěné dle zákresu v přiloženém plánku  nájemcem NP 
v objektu bývalé ZŠ Lidická  a části tohoto pozemku: spolkem  Cestou vůle, z.s., se sídlem MUDr. 
K.Hradeckého 1068, Strakonice, a to za následujících podmínek: 
- instalace konstrukce pro houpačky bude provedena na náklady nájemce  
- po skončení nájmu NP a pozemku bude pozemek uveden do původního stavu.  
 
18)  Otevřené řízení dle zákona 134/2016 Sb. veřejné zakázky na dodavatele stavby: „Stavební 
úpravy ulice Poděbradova, Strakonice“  
Usnesení č. 3550/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
na základě Zprávy o hodnocení a posouzení nabídek s vyhodnocením otevřeného podlimitního řízení na 
dodavatele stavby: „Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla 
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podána společností ROBSTAV stavby k. s., Na Stínadlech 495, Písek, IČ: 274 30 774, za celkovou cenu 
díla 15 449 529,70 Kč bez DPH, tj. 18 693 930,94 Kč vč. DPH. Termín dokončení díla je: do 150 dní 
od předání staveniště. 
Pořadí uchazečů: 

Pořadí 
nabídky 

Číslo nabídky 
Obchodní název firmy nebo 
název účastníka zadávacího 
řízení 

Výše nabídkové ceny v Kč bez 
DPH 

1. 10 ROBSTAV stavby k. s. 15 449 529,70 

2. 4 M – SILNICE a.s. 16 195 899,52 

3. 8 EUROVIA CS, a. s. 16 280 222,07 

4. 7 Casta dopravní stavby s.r.o. 16 481 254,17 

5. 1 PRIMA, a.s. 16 866 000,- 

6. 2 ZNAKON, a.s. 17 388 905,84 

7. 5 SWIETELSKY stavební s.r.o. 17 541 898,49 

8. 11 PORR a. s. 18 295 397,78 

9. 9 Silnice Klatovy a.s. 18 856 911,41 

10. 6 BERGER BOHEIMA a. s. 19 537 673,03 

11. 3 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s. 

21 449 403,32 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: ROBSTAV stavby k. s., Na Stínadlech 495, Písek, IČ: 274 30 774, 
na realizaci stavby: „Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice“ za cenu 15 449 529,70 Kč bez 
DPH, tj. 18 693 930,94 Kč vč. DPH, termín dokončení díla je do   150 dní od předání staveniště. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
 
19) ,,Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice ST.12 
Katovická “ 
Usnesení č. 3551/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele akce ,,Výstavba světelného signalizačního 
zařízení a osvětlení přechodu Strakonice ST.12 Katovická “  
II. 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: 
,,Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice ST.12 Katovická“ za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
ELEKTROMONTÁŽE  Blatná, spol. s r.o. Ve Škalí 623,  388 01  Blatná 
UNIELEKTRO, s. r. o.,  Strakonice, Radošovice149, 386 01 Strakonice 
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SWARCO TRAFIC CZ s.r.o. Pod Višňovkou 166 1/37, 140 00 Praha 4  
ELSTAV,  v. o. s.,  Strakonice, Hradební 329, 386 01, Strakonice  
ELEKTROSTAV, s. r. o., Strakonice, Písecká 283, 386 01 Strakonice 
III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: akce: 
,,Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice ST.12 Katovická“. 
IV. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
V. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení 
nabídek ve složení: 
1. člen  p. Milan Jungvirt 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Jan Blahout 
4. člen Ing. Oldřich Švehla 
5. člen p. Michal Bezpalec 
náhradníky členů komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a 
hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník Ing. Tatiana Šamánková 
3. náhradník Lukáš Srb 
4. náhradník Mgr. Miroslava Nejdlová 
5. náhradník p. Jaroslav Houska 
VI. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné zakázky  
VII. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících  s administrací této 
veřejné zakázky. 
 
20) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330041944/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Dražejov – 220/1 - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České 
Budějovice 
V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  
Usnesení č. 3552/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. PI-014330041944/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 223 v  k.ú. Dražejov u 
Strakonic, v souvislosti se stavbou: „Dražejov – 220/1 - kNN“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
21) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – Kání vrch – nová TS“  
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. 3553/2017 (77/1) 
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 a VN do pozemků v majetku města 
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Strakonice p.č. 1190/16 a p.č. 1194/4 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby: 
„Strakonice – Kání vrch – nová TS“ dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
22) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků   v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 441/1 a p.č. st. 998 v k.ú. Strakonice v souvislosti s přípravou stavby 
„Teplovodní přípojka st. 998 – tribuna Starz“. 
Žadatel: Teplárna Strakonice a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice 
Usnesení č. 3554/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Teplovodní přípojka st. 998 – tribuna Starz“ s uložením teplovodní přípojky 
do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 441/1 a st.998 v k.ú. Strakonice, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
23) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku   v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 506/3  v  k.ú. Nové Strakonice. 
Žadatel: Mgr. Jitka Kova říková, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3555/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti se zřízením nové plynovodní přípojky pro rodinný dům čp. 55 v ulici Bohumila Havlasy 
ve Strakonicích s uložením této přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 506/3 v k.ú. Nové 
Strakonice, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
24) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby: „Dražejov – kabel NN, pí Kučerová“  
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. 3556/2017 (77/1) 
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 pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. 185/2 v k.ú. Střela a p.č. 1334/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou 
přípravou stavby: „Dražejov – kabel NN, pí Kučerová“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
25) Dodatek č.3 v souvislosti s dokončením realizace stavby: „Páteřní cyklostezka, Strakonice – 
SO 106 - podél Volyňky“ 
Usnesení č. 3557/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s dokončením realizace stavby: „Páteřní cyklostezka, Strakonice – SO 106 – podél 
Volyňky“ s uzavřením dodatku č.3 se společností CASTA dopravní stavby, s.r.o., Pražská 467, 397 01 
Písek. Předmětem dodatku je změna rozsahu předmětu díla v souvislosti s vyčíslením méněprací dle 
změnového listu č.1 a č.2 – snížení ceny dílo o částku 692.274,26 Kč bez DPH. Celková cena díla dle 
smlouvy o dílo a následujících dodatků činí 5.208.382,08 Kč bez DPH. 
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II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětného dodatku č.3. 
 
26) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody – uzavření dodatku č.10 
Usnesení č. 3558/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.10 se zhotovitelem stavby – „Sdružení ARKO – PROTOM – MOTA – ENGIL“ 
zastoupený společností ARKO TECHNOLOGY. a.s, jakožto vedoucí účastník sdružení, v souvislosti 
s přípravou realizace stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“. 
Předmětem dodatku č.10 je časový harmonogram přípravy realizace – zejména prováděcí projektová 
dokumentace, příprava staveniště, vytyčení stavby, kácení zeleně, příprava podvrtu kolejiště apod. ( vše 
rok 2017) a následné zahájení realizace stavby (rok 2018 s předpokladem předání staveniště zhotoviteli 
01/2018). Termín realizace stavby: 01/2018 – 06/2019. 
II. Pověřuje 
starostu města k uzavření předmětného dodatku č.10 
 
27) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu   na realizaci akce 
„Oprava dlažeb u OC Hvězda a v ul. Hradeckého“ 
 Usnesení č. 3559/2017 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  v platném znění v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice   na realizaci akce: „Oprava 
dlažeb u OC Hvězda a v ul. Hradeckého“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 
dodavatelům: 

1. STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 Písek 
2. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice 

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 dlažeb u OC Hvězda a 
v ul. Hradeckého“. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. p. Milan Jungvirt 
2. Ing. Lukáš Srb 
3. Ing. Jana Narovcová 
4. Ing. Jan Blahout 
5. p. Michal Bezpalec 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. Mgr. Miroslava Nejdlová 
3. Ing. Tatiana Šamanková 
4. p. Jaroslav Houska 
5. Ing. Oldřich Švehla  
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. 
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1) Pan Václav Dvořák, Strakonice a paní Alena Janoušová,  Strakonice – výkup pozemku p.č. 
433/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic  
Usnesení č. 3560/2017 (77/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 433/3 o výměře 755 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic (spoluvlastnictví 
paní Aleny Janoušové podíl ½ a p. Václava Dvořáka podíl ½) za kupní cenu 240,-Kč/m2,  tj. celkem 
181.200,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
1) Projekt: Parkoviště „Beranův dvůr“ na pozemcích p.č. 1248/4, 1254/9, 1255/2, 1255/1, 1311/2, 
1734 a 1735 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3561/2017 (77/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017-00140 na projekt „Parkoviště „Beranův dvůr“ na 
pozemcích p.č. 1248/4, 1254/9, 1255/2, 1255/1, 1311/2, 1734 a 1735 v k.ú. Strakonice“ uzavřené dne 
7.3.2017 mezi městem Strakonice a společností JM PROJEKT, s.r.o., se sídlem: Družstevní 524, 387 
01 Volyně, IČ: 60647884, přičemž předmětem tohoto dodatku bude: změna (navýšení) ceny díla 
z důvodu víceprací – invalidní stání u vchodu do denního stacionáře (bývalé mateř. školky); úplná 
rekonstrukce ulice Na Křemelce v úseku mezi parkovištěm a zimním stadiónem až k ulici Ellerova, a to 
v celé šíři komunikace, včetně zpomalovacího prahu; odvodnění a dále oplnění optických chrániček v 
řešeném území vedoucích do prostoru bývalé mateřské školky: o 58.000,- Kč, tj. o 70.180,- Kč včetně 
DPH 21%. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
 
2) Paní Lucie Chvojková, Strakonice – žádost o uzavření Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3562/2017 (77/1b) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 023 o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Lucií Chvojkovou,  Strakonice, 
týkající se prodloužení nájemního poměru o další 1 měsíc.  
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni ukončení nájmu 
dobrovolně vyklizen.  
 
3) Budova Přádelny – nájemní smlouva  
Usnesení č. 3563/2017 (77/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice, IČ 251810, se sídlem Velké náměstí 2, 
Strakonice a společností TC Přádelna Strakonice s.r.o., IČ 05879841, se sídlem Na Dubovci 140, 
Strakonice, jejímž předmětem bude nájem pozemku parc.č. st. 15/8, jehož součástí je stavba č.p. 140 ve 
Strakonicích II, a pozemku parc.č. st. 15/18, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. víceúčelová stavba, 
vše v kat. území Nové Strakonice. Nájemní smlouva bude uzavřena za účelem zřízení a provozování 
technologického centra.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2026. Nájemní smlouvu bude pronajímatel 
oprávněn vypovědět v případě, že nájemce nebude hradit nájemné (nájemce bude v prodlení s úhradou 
nájemného) nebo v případě, že bude předmět nájmu užíván v rozporu s účelem nájmu. Výpovědní doba 
činí 3 měsíce.  
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Nájemné je stanoveno ve výši 100.000,- Kč ročně + případná DPH.  
Pronajímatel souhlasí s tím, že nájemce bude za účelem zřízení a provozování technologického centra 
žádat o dotace. V nájemní smlouvě bude souhlas pronajímatele s technických zhodnocením předmětu 
nájmu nájemcem a souhlas s odpisováním tohoto technického zhodnocení. 
Pokud bude nájemní smlouva ukončena dříve než 5 let od poslední přijaté platby dotace, pak bude 
technické zhodnocení finančně vypořádáno v souladu s ustanovením § 2220 odst. 1 občanského 
zákoníku (změnu věci provádí nájemce na svůj náklad, dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, 
pronajímatel se s nájemcem vyrovná podle míry zhodnocení.  
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je, že budou ukončeny současné nájemní smlouvy vztahující se 
k předmětu nájmu.  
Nájemce bude na základě nájemní smlouvy oprávněn předmět nájmu (či jeho část) poskytnout do 
užívání třetím osobám.  
II. Pověřuje 
starostu uzavřením výše uvedené nájemní smlouvy 
 
4) Areál bývalé přádelny – změna usnesení  RM 
Usnesení č. 3564/2017 (77/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou v usnesení RM č. 3449/2017 ze dne 17.5.2017, a to tím způsobem, že dojde ke změně termínu 
ukončení smluv uvedených v usn. RM 3449/2017 ze dne 17.5.2017, a sice z původně stanoveného 
termínu ukončení dohodou ke dni 31.5.2017 na termín ukončení dohodou ke dni 30.6.2017, nájemci 
spol. STARNET s.r.o., Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice (nájemní smlouva č. 2015-00374 ze 
dne 3.9.2014), bude v termínu do 3.6.2017 sděleno, že město Strakonice nemá zájem o prodloužení 
nájemní smlouvy ze dne 3.9.2014, tak, aby nedošlo k prodloužení nájemní smlouvy o dalších 36 měsíců.  
 
5) Výběrové řízení na dodavatele díla: „Rekonstrukce chodníku Na Ohradě u školního hřiště ZŠ 
Dukelská“ 
Usnesení č. 3565/2017 (77/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr zhotovitele díla „Rekonstrukce chodníku Na Ohradě u školního hřiště ZŠ Dukelská“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 
České Budějovice, za cenu  864 202,40,- Kč bez DPH 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České 
Budějovice IČ 480 35 599  na zhotovení díla „Rekonstrukce chodníku Na Ohradě u školního hřiště ZŠ 
Dukelská“ za cenu  864 202,40 ,- Kč bez DPH . 
Termín realizace: 30.6.2017 - 21.8.2017 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
6) ZŠ Dukelská č.p. 166 Strakonice – stavební úpravy soc. zařízení u jídelny  
Usnesení č. 3566/2017 (77/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení, provedeného hodnotící komisí, na realizaci veřejné zakázky „ZŠ 
Dukelská č.p. 166 Strakonice – stavební úpravy soc. zařízení u jídelny“.  
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ 
26101262 za cenu 1 699 279,-Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu předmětu zakázky včetně DPH 2 056 
128,-Kč, termín plnění od 3.7.2017 do 28.8.2017. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ 
26101262, za cenu 1 699 279,-Kč bez DPH, tj, za celkovou cenu včetně DPH                      2 056 128,-
Kč, termín plnění od 3.7.2017 do 28..8.2017, jejímž předmětem je realizace stavby „ZŠ Dukelská č.p. 
166 Strakonice – stavební úpravy soc. zařízení u jídelny“.   
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „ZŠ Dukelská č.p. 166 Strakonice – 
stavební úpravy soc. zařízení u jídelny “.  
 
7) MŠ Školní č.p. 80, Strakonice – rekonstrukce rozvodů vody a TUV 
Usnesení č. 3567/2017 (77/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné zakázky  
„MŠ Školní č.p. 80, Strakonice – rekonstrukce  rozvodů vody a TUV“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ 
26101262 za cenu 476 935 ,-Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu předmětu zakázky včetně DPH 577 091,-
Kč, termín plnění od 3.7.2017 do 28.8.2017. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, 
IČ 26101262, za cenu 476 935,-Kč bez DPH, tj, za celkovou cenu včetně DPH 577 091-Kč, 
termín plnění od 3.7.2017 do 28.8.2017, jejímž předmětem je realizace stavby „ MŠ Školní  
č.p. 80, Strakonice – rekonstrukce  rozvodů vody a TUV“. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „MŠ Školní č.p. 80, Strakonice  
– rekonstrukce  rozvodů vody a TUV“. 
 
8) Pronájem nebytových prostorů v objektu bývalé ZŠ Lidická 194  ve Strakonicích – žádost spol. 
bfz o.p.s. o přehodnocení výše nájemného 
Usnesení č. 3568/2017 (77/1b) 
Rada města po projednání 
I. Trvá  
na usnesení Rady města Strakonice č. 3472/2017 ze dne 17.5.2017. 
 
9) Manželé Pavel Dostal, Pardubice, Miriam Dostalová, Pardubice – žádost o upřesnění usnesení 
Korespondenční adresa: VÚ 4312, V Lipkách 100, Strakonice  
Usnesení č. 3569/2017 (77/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s částečnou revokací usnesení ZM číslo 457/ZM/2016 ze dne 14.12.2016, týkající se formy 
koupě pozemku tj. smlouvou o smlouvě budoucí kupní za cenu 950,- Kč/m2.   
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 320/327 o výměře 27 m2, p.č  320/328 o výměře 7 m2, p.č.  320/329 
o výměře 770 m2 , tj.  o celkové výměře 804 m2 v lokalitě Mušky, vše v k.ú. Přední Ptákovice, manželům  
Pavlu Dostalovi, Pardubice, Miriam Dostalové, Pardubice, za cenu 1050,- Kč/m2 + aktuální sazba DPH. 
Kupní cena bude uhrazena po podpisu kupní smlouvy.  
Pokud kupující splní níže uvedené podmínky, vzniká mu nárok na poskytnutí slevy z kupní ceny ve výši 
100,- Kč za 1 m2 převáděného pozemku. Nárok na poskytnutí slevy z kupní ceny vzniká za současného 
splnění následujících podmínek:  

- Kupující předloží prodávajícímu pravomocné kolaudační rozhodnutí na stavbu rodinného domu 
postaveného na převáděných pozemcích, případně předloží jiné povolení k trvalému užívání předmětné 
stavby rodinného domu dle příslušných stavebních předpisů, a to ve lhůtě do 5-ti led ode dne právních 
účinků  vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí k převáděnému pozemku ve prospěch 
kupujícího dle této smlouvy.  
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- Kupující nepřevede převáděný pozemek na jinou osobu, a to rovněž ve lhůtě do 5-ti let ode dne právních 
účinků vkladu vlastnického práva  do katastru nemovitostí k převáděnému pozemku ve prospěch 
kupujícího dle této smlouvy. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
10) Pan Zbyněk Gryc, Želivského 517, Strakonice, IČO: 73553018 – žádost o pronájem prodejního 
gastro stánku 
Usnesení č. 3570/2017 (77/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem prodejního gastro stánku číslo 8, včetně pozemku pod markýzou, umístěného na části 
pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o velikosti cca 20 m2, panu Zbyňkovi Grycovi, Želivského 517, 
Strakonice, IČO: 73553018,  za cenu 4.000,- Kč měsíčně  + náklady na služby a energie dle poměrových 
měřidel za účelem prodeje rychlého občerstvení.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku a v případě, že bude nájemce plnit řádně 
povinnosti nájemce stanovené předmětnou smlouvou dojde k automatickému prodlužování předmětné 
smlouvy.  
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele bez uvedení 
důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.  
V ceně nájmu za užívání prodejního gastro stánku číslo 8 je zahrnuto užívání společného sociálního  
zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11 a užívání společného sociálního zařízení určeného pro 
veřejnost číslo 12, dále náklady za spotřebu elektrické energie, vody, kdy nájemce prodejního stánku 
má právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
V případě prodlení nájemce s placením nájemného nebo služeb spojených s užíváním předmětu nájmu 
po dobu delší než jeden měsíc, má pronajímatel právo vypovědět nájem i před uplynutím sjednané lhůty. 
Výpovědní lhůta je v tomto případě jednoměsíční. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
2. TS Přádelna Strakonice s.r.o. 

• Informace o vypsání veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek v souvislosti s akcí „Technologický park Přádelna Strakonice – projektová 
dokumentace“ 

Usnesení č. 3571/2017 (77/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vypsání veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 písm. a) a 
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s akcí „Technologický park 
Přádelna Strakonice – projektová dokumentace“. Zadavatelem veřejné zakázky je společnost TC 
Přádelna Strakonice s.r.o. 
II. Bere na vědomí 
zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky. 
 
3. Odbor rozvoje 

• Dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení "Územní studie Podskalí 2 a Územní studie 
Podskalí 3“ 

Usnesení č. 3572/2017 (77/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností BUILDING-INVESTMENT, s.r.o., 
Doubravice 40, 387 35 Doubravice, IČ: 654 15 680, na zpracování „Územní studie Podskalí 2 a Územní 
studie Podskalí 3“, předmětem dodatku je změna platebních podmínek a změna čl. 4.2 smlouvy 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě 
 

• Souhlas se zapojením do veřejné zakázky malého rozsahu „Podpora procesů plánování 
sociálních služeb na místní úrovni v rámci projektu „Plánování sociálních služeb 
v Jihočeském kraji II“ 

Usnesení č. 3573/2017 (77/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
spolupráci  s organizací SOS Šumavsko, z.ú., IČ: 05660599, Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice 
při pokračováním procesů plánování sociálních služeb v ORP Strakonice 
II. Souhlasí 
s předložením nabídky do výběrového řízení „Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní 
úrovni“, kterou zadává Jihočeský kraj, prostřednictvím SOS Šumavsko, z.ú. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušných dokumentů vztahujících se k předložení předmětné nabídky 
 

• Změna v projektu „Komunika ční napojení průmyslové zóny u Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ v době udržitelnosti 

Usnesení č. 3574/2017 (77/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
podmínky související se změnou projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny u Blatenského 
mostu ve Strakonicích“ (r.č. CZ.1.14/1.5.00/26.02820) v době udržitelnosti, změna je vyvolaná 
záměrem společnosti Adient Strakonice s.r.o., IČ 28085272, se sídlem Heydukova 1111, 386 01 
Strakonice. 
II. Pověřuje  
odbor rozvoje administrací výše uvedené žádosti o změnu projektu „Komunikační napojení průmyslové 
zóny u Blatenského mostu ve Strakonicích“ (r.č. CZ.1.14/1.5.00/26.02820) s Úřadem Regionální rady 
regionu soudržnosti Jihozápad 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušných dokumentů vztahujících se k žádosti o změnu předmětného 
projektu 
 
4. Odbor informatiky a provozu 

• Uzavření dodatku č. 8 k Rámcové smlouvě č. VS/15435 mezi městem Strakonice, IČ 
00251810 a firmou O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – 
Michle, IČ 60193336, jehož předmětem plnění je změna ceny u hlasových a datových tarifů 
pro mobilní telefony s platností od 15.6.2017 

Usnesení č. 3575/2017 (77/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 8 k Rámcové smlouvě č. VS/15435 mezi městem Strakonice, IČ 00251810 a 
firmou O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 60193336, jehož 
předmětem plnění je změna ceny u hlasových a datových tarifů pro mobilní telefony s platností od 
15.6.2017 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 8 k Rámcové smlouvě v přeloženém znění. 
 

• Seznam objednávek 
Usnesení č. 3576/2017 (77/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
seznam objednávek odboru informatiky a provozu za duben 2017. 
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5. Odbor školství a CR 
• Strakonické vítání 2017 – hromadná smlouva – Intergram 

Usnesení č. 3577/2017 (77/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením hromadné smlouvy k udělení oprávnění k výkonu práva užít zveřejněné záznamy výkonů 
výkonných umělců a zvukové záznamy výkonů nebo jiných zvuků a zvukově-obrazové záznamy se 
společností Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově 
obrazových záznamů, z. s., Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, pro akci Strakonické vítání 2017, která 
se konala dne 29. 4. 2017. Odměna za udělení oprávnění činí  celkem 218 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje            
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 

• Darovací smlouva – Nadační fond GAUDEAMUS 
Usnesení č. 3578/2017 (77/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a 
Nadačním fondem GAUDEAMUS, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČO: 25228633 ve výši 3 000 Kč 
na podporu organizace XXVI. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií, která se uskuteční v Chebu 
dne 23. listopadu 2017.  
II. Pověřuje            
starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 
 

• Strakonické vítání 2017 – licenční smlouva – OSA 
Usnesení č. 3579/2017 (77/4) 
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 se konala dne 29. 4. 2017. Autorská odměna 
činí celkem 1543 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje            
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 

• Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – duben 2017 
Usnesení č. 3580/2017 (77/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
přehled objednávek vystavených odborem školství a cestovního ruchu za období 1.-30. 4. 2017.  
 

• Kupní smlouva – dodatek č. 1 - Ondřej Fibich, kniha Obrazy z dějin Strakonic 650 let 
města 

Usnesení č. 3581/2017 (77/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2017-0054 uzavřené mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, Strakonice, IČO: 251810 a Ondřejem Fibichem, Malá Turná 10, Osek, IČO: 41912381, ve 
věci změny termínu kompletního předání předmětu smlouvy.  
II. Pověřuje            
starostu města podpisem dodatku č. 1 kupní smlouvy v předloženém znění. 
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• Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Strakonice, A. B. 
Svojsíka 892  

Usnesení č. 3582/2017 (77/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Strakonice, A. B. 
Svojsíka 892. 
II. Jmenuje            
na základě výsledků konkurzního řízení paní Bc. Janu Dufkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky 
Mateřské školy Strakonice, A. B. Svojsíka 892. 
 

• Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Čtyřlístek, 
Strakonice, Holečkova 410  

Usnesení č. 3583/2017 (77/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, 
Holečkova 410. 
II. Jmenuje 
na základě výsledků konkurzního řízení paní Bc. Gabrielu Jánskou na vedoucí pracovní místo ředitelky 
Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410. 
III. Schvaluje 
platový výměr pro nově jmenovanou ředitelku Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410, 
který je samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu.  
 

• Smlouva o poskytnutí dotace – dodatek č. 1 – TJ ČZ Strakonice, spolek  
Usnesení č. 3584/2017 (77/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2017-00247 uzavřené mezi městem 
Strakonice a TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO:  00475921 na materiálně-
technické zabezpečení turnaje, výdaje na rozhodčí, na pořízení cen na Krajský turnaj minižactva a 
přípravek v házené 4+1, který se koná 10. 6., ve věci změny termínu akce.  
II. Pověřuje            
starostu města podpisem dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění. 
 

• Výše úplaty za předškolní vzdělávání  
Usnesení č. 3585/2017 (77/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání: 
MŠ U Parku Kč 220 
MŠ A. B. Svojsíka, MŠ Šumavská Kč 250 
MŠ Lidická Kč 280 
MŠ Čtyřlístek Kč 310 
Částka je stanovena pro období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. 
 
6. Sociální odbor 

• Zrušení usnesení-DPS 
Usnesení č. 3586/2017 (77/5) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
usnesení RM č. 3115/2017 ze dne 22.2.2017    
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• Nabídka spolupráce 
Usnesení č. 3587/2017 (77/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se spoluprací s Domovem Libníč a Centrem sociálních služeb Empatie z důvodu nedostatku finančních 
prostředků  
II. Ukládá  
sociálnímu odboru provést schválené usnesení 

 
• Dotace  

Usnesení č. 3588/2017 (77/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí   
s poskytnutím finančních prostředků Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 z důvodu 
nedostatku finančních prostředků.  
II. Ukládá  
sociálnímu odboru provést schválené usnesení 
 
7. ŽP 

• Napojení podnikatelů do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů obce 

Usnesení č. 3589/2017 (77/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s napojením podnikatelů tříděnými složkami do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1. 1. 2018.  
II. Bere na vědomí  
že, napojení podnikatelů s nevýrobní činností na systém obce bude probíhat na základě podané žádosti 
o využívání systému pro nakládání s tříděnými složkami komunálního odpadu.  
III. Stanovuje  
cenu za  napojení na systém obce ve výši: 

- 500,00 Kč za rok - podnikatel do dvou zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské 
prodejny), 

- 1 000,00 Kč za rok - podnikatel od dvou zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské 
prodejny),  

- 3 000,00 Kč za rok - ostatní podnikatelé (ubytovací zařízení, restaurační zařízení, pohostinství, 
cukrárny, bufety, malé prodejny, benzinové pumpy atd.). 

Uvedené ceny jsou bez DPH.  
 

• Návrh usnesení RM - Zakoupení publikace „Sborník včelaření v jižních Čechách“ 
Usnesení č. 3590/2017 (77/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zakoupením 20 ks publikace „Sborník včelaření v jižních Čechách“ v celkové hodnotě 2.000,00 Kč. 
II. Ukládá 
odboru ŽP pořídit 20 ks publikace „Sborník včelaření v jižních Čechách“ v celkové hodnotě 
2.000,00 Kč. 
 
8. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření  č. 49 – 51 
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Usnesení č. 3591/2017 (77/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 49  ve výši  293 345,- Kč 
Doplatek neinvestiční účelové dotace na výkon  agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2016. 
Dotace je určena na dokrytí výdajů související s uvedenou agendou v roce 2016 nad rámec poskytnuté 
dotace v roce 2016  (ÚZ  13 011). 
RO  č. 50  ve výši  146 000,- Kč 
Investiční dotace z Jihočeského kraje pro jednotku SDH Strakonice na realizaci projektu „Pořízení 
dýchacích kompletů pro JPO/III“. 
Rozpočtová skladba: příjmy:      405 – 0000 – 4222 – ÚZ 452 
   výdaje:                405 – 5512 – 6xxx – ÚZ 452 
II. Doporu čuje ZM   
schválit 
RO  č. 51  ve výši  400 000,- Kč 
přesun finančních prostředků z položky TC Přádelna Strakonice na poskytnutí příspěvku společnosti TC 
Přádelna Strakonice s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice,  IČ 05879841 na předfinancování a spoluúčast 
při realizaci projektu z dotačního programu Jihočeského kraje na podporu přípravy projektových záměrů 
strategických projektů pro Jihočeský kraj. Žádost o dotaci podala TC Přádelna v dubnu 2017. Hlavním 
cílem programu je podpora regionálních veřejných subjektů při budování absorpční kapacity v 
Jihočeském kraji. O přidělení dotace by měl Jihočeský kraj rozhodnout pravděpodobně v průběhu června 
2017. Dotace v maximální výši 85 % uznatelných nákladů projektu bude žadateli proplacena po 
předložení projektové žádosti do relevantní výzvy vhodného programu na národní či evropské úrovni. 
Projektová žádost musí projít schválením formální správnosti a přijatelnosti. Předložení projektové 
žádosti se předpokládá do konce roku 2017. 
(v tis. Kč) 

text kryto upravený 
rozpočet změna 

rozp. 
po 

změně 

skutečnost 
k 24.5. 

předpoklad 
čerpání 

TC Přádelna Strakonice – příspěvek    0,0 400,0 400,0 220,6 400,0 
    TC Přádelna 4 205,0 -400,0 3 805,0 48,4 3 805,0 
         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  
Výdaje                 600 3639 5213 400,0   
Výdaje   703 3613 6121 -400,0   

 
• Finanční výbor – Zápis č. 2/2017 ze dne 18. 5. 2017 

Usnesení č. 3592/2017 (77/7) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2017 ze dne 18. 5. 2017.  

 
9. MěÚSS 

• Vyhodnocení zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na podlimitní veřejnou zakázku: 

    „Dodávka technologického vybavení kuchyně MěÚSS Strakonice“ 
Usnesení č. 3593/2017 (77/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Dodávka technologického vybavení kuchyně MěÚSS 
Strakonice“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější, resp. s nejnižší nabídkovou cenou: 
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Vybraný dodavatel sídlo 

IČO 
právní forma 

Nabídková cena  
s DPH 

GASTROPROFIS INTERNATIONAL 
s.r.o. 

28. října 1477/12 
370 01 České Budějovice 
IČO: 05513154 
společnost s ručením omezeným 

3.326.402,00 Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na veřejnou zakázku: „Dodávka technologického 
vybavení kuchyně MěÚSS Strakonice“ 
III. Ukládá  
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky. 
 
10. Pan Pavel Skála, , Strakonice – žádost o pronájem bytu 
Usnesení č. 3594/2017  
Rada města po projednání 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM č. 3432/2017 (76/1) ze dne 17.5.2017. 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem Pavlem Skálou, Strakonice, jejímž 
předmětem bude pronájem nebytového prostoru o výměře 64,50 m2 (jedná se o výměru bez zděné kolny, 
jejíž výměra činí 4,80 m2), v domě č.p. 47, Velké náměstí, Strakonice, v I.NP, přičemž povinností 
budoucího nájemce je na vlastní náklady zajistit rekolaudaci na prostory určené ke skutečnému způsobu 
užívání: skladové prostory zázemí prodejny jízdních kol, příp. pomocná prodejní plocha. Případné 
změny a úpravy předmětu nájmu může nájemce provádět pouze po písemném souhlasu pronajímatele, 
tyto změny musí být písemně odsouhlaseny pronajímatelem před jejich vlastním uskutečněním, a to na 
základě nájemcem jednoznačně specifikované konkrétní změny (např. projektovou dokumentací). 
Stavební úpravy předmětu nájmu, schválené usn. RM č. 3474/2017 dne 17.5.2017, nájemce zajistí na 
své náklady, provedení těchto úprav bude nájemce konzultovat s investičním technikem města a na 
Stavebním úřadu MÚ Strakonice. Při ukončení nájmu uvede nájemce pronajaté prostory na své náklady 
do původního stavu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ve smlouvě budou rovněž zapracovány 
smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez souhlasu 
pronajímatele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav předmětu nájmu nájemcem po 
skončení nájmu (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000,- za porušení předání předmětu 
nájmu po skončení nájmu ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s 
předáním předmětu nájmu).  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.8.2017 s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 
v případě neplacení nájemného činí výpovědní lhůta 1 měsíc, s tím, že ve smlouvě bude zapracován 
závazek pronajímatele, prvních 6 let nájmu smlouvu vypovědět pouze z následujících důvodů: 
- užívání předmětu nájmu v rozporu s účelem užívání  
- neplacení nájemného po dobu delší než 3 měsíce  
- provedení změn předmětu nájmu bez písemného souhlasu pronajímatele,  
po uplynutí prvních 6 let nájmu bude možné smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, nájemné je 
stanoveno v následující výši: 1. – 4. rok nájmu nájemné ve výši 375,- Kč/m2/rok, tj. 24.187,50 Kč/rok, 
další roky nájmu nájemné ve výši 750,- Kč/m2/rok, tj. 48.375,- Kč/m2/rok, v případě, že je budoucí 
nájemce plátcem DPH, nájemné z NP bude navýšeno o DPH, nájemce bude hradit náklady na energie 
spojené s pronájmem NP. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička           Milan Jungvirt 
            starosta                         místostarosta                             
 


