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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  80. jednání Rady města Strakonice 

konaného 26. července 2017 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:       6 členů RM 
                       Mgr. Hrdlička – starosta  

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

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 
 
Omluveni:    p. Christelbauer – člen RM 
 
Program:  

                    
 
1. Majetkové záležitosti          
         Usnesení č. 3709/2017 - č. 3785/2017 
2. Odbor školství a CR 

• Revokace usnesení č. 3338/2017 ze dne 12. 4. 2017 
            Usnesení č. 3786/2017 

• Zápis kroniky města Strakonice za rok 2015 
     Usnesení č. 3787/2017 

• Odměna ředitelky MŠ Čtyřlístek k ocenění pracovních zásluh 
            Usnesení č. 3788/2017 

• Odměna ředitelky MŠ Čtyřlístek  
           Usnesení č. 3789/2017 

• Zápis z 24. jednání komise pro kulturu dne 11. 7. 2017  
            Usnesení č. 3790/2017 

• Darovací smlouva – Pavel Horešovský  
                       Bez č. usnesení 

• Zápis z 19. jednání komise pro sport dne 11. 7. 2017  
            Usnesení č. 3791/2017 

• Veřejná zakázka malého rozsahu – Plán rozvoje sportu města Strakonice 
                    Usnesení č. 3792/2017 

• Individuální dotace – Jiří Veselka  
            Usnesení č. 3793/2017 

• Dotace TJ Dražejov   
            Usnesení č. 3794/2017 

• Zpravodaj města Strakonice – uveřejnění příspěvku  
            Usnesení č. 3795/2017 

3. Odbor ŽP 
• Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 2/2017 o systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů a systému nakládání se 
stavebním odpadem 

                                Usnesení č. 3796/2017 
• Žádost o napojení podnikatelů do systému města 

                                Usnesení č. 3797/2017 
• Smlouva o napojení podnikatelů do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
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a odstraňování komunálních odpadů města Strakonice, příloha č. 1 ke smlouvě 
                                 Usnesení č. 3798/2017 

• Objednávky OŽP za červen 2017 
                                 Usnesení č. 3799/2017 

• Ukončení činnosti člena jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO III/2 Strakonice 
           Usnesení č. 3800/2017 

• Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na vypracování lesních hospodářských osnov 
      Usnesení č. 3801/2017 

 4. Odbor rozvoje 
• Dodatek ke smlouvě na kompletní řízení zpracování podkladů pro financování projektu 

Technologického parku „Přádelna“ ve Strakonicích 
            Usnesení č. 3802/2017 

5. Finanční odbor 
• Rozpočtová opatření  č. 67 – 80 

            Usnesení č. 3803/2017 
• MěÚSS – použití IF 

            Usnesení č. 3804/2017 
• Odpisové plány příspěvkových organizací 

            Usnesení č. 3805/2017 
• Finanční výbor – Zápis č. 3/2017 ze dne 19.06.2017 

            Usnesení č. 3806/2017 
• Kontrolní výbor – Zápis č. 13 ze dne 28.06.2017 

            Usnesení č. 3807/2017 
• MěKS - použití IF   (klimatizační jednotky) 

            Usnesení č. 3808/2017 
• Stánkový prodej v době konání Václavské pouti – revokace usnesení 

            Usnesení č. 3809/2017 

6. Odbor dopravy 
• Zápis z 18. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 20.6.2017  

            Usnesení č. 3810/2017 
• Vypracování studie řešící dopravu kolem základní školy Dukelská 

            Usnesení č. 3811/2017 
7. Odbor informatiky a provozu 

• Seznam objednávek za červen 2017 
            Usnesení č. 3812/2017 

8. MěÚSS 
• Seznam uživatelů AD – 2. čtvrtletí 2017 

            Usnesení č. 3813/2017 
9. Sociální odbor 

• Přidělení bytu v DPS 
            Usnesení č. 3814/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
80. 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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Jednání RM se zúčastnili p. Tříska a pí Třísková ve věci uzavření dodatku k nájemní smlouvě, který by 
řešil čepování strakonického piva o Václavské pouti v r. 2017 
 
1. Majetkové záležitosti  
   
1) Žádost o snížení nájemného – p. Irena Macáková, Strakonice 
Usnesení č. 3709/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 03-078  uzavřené mezi  městem Strakonice a paní Irenou 
Macákovou, Strakonice, dne 5.3.2003, jehož předmětem bude snížení nájemného za užívání nebytových 
prostorů v přízemí objektu č.p. 1415 v ul. Na Ostrově  ve Strakonicích,  na dobu 1 roku (od 1. srpna  
2017 do 31. července  2018), a sice na částku 24.000,- Kč/rok + DPH. Předmětem dodatku k nájemní 
smlouvě bude rovněž stanovení záloh na elektrickou energii ve výši 1.000,- Kč/měsíc, kterou bude 
nájemce hradit na účet správce objektu TS Strakonice, s.r.o. Vyúčtování nákladů na elektrickou energii 
bude provádět správce objektu 1x ročně, a to vždy společně s vyúčtováním nákladů na spotřebu vody 
v pronajatém prostoru.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
2) Příspěvková organizace Městské kulturní středisko, IČ: 00367869 – dodatek č. 7 ke Smlouvě o 
výpůjčce majetku města Strakonice č. 2012-448 
Usnesení č. 3710/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 7 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-448 uzavřené mezi městem Strakonice a 
příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko, Mírová ul. 831, Strakonice, IČ 00367869, jehož 
předmětem bude  doplnění čl. III., odst. 2. Podmínek výpůjčky o následující závazky vypůjčitele, 
související s výpůjčkou nebytového prostoru o výměře 60 m2, nacházejícího se na I. hradním nádvoří 
v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích (bývalá výstavní síň MSP Strakonice), který má vypůjčený za 
účelem využití pro Městské informační centrum Strakonice: 
 - vypůjčitel se zavazuje hradit pololetně zálohy na vytápění vypůjčených prostorů ve výši 6.000,- Kč  
Kč/pololetí, s tím, že první záloha na vytápění na II. pololetí roku 2017  bude uhrazena na základě 
faktury vystavené městem Strakonice v měsíci srpnu 2017, od roku 2018 budou zálohy hrazeny vždy 
k 5.1. a k 5.7. každého kalendářního roku. Vyúčtování nákladů na vytápění bude provedeno městem 
Strakonice vždy 1x ročně, nejpozději do 30.5. každého kalendářního roku za rok předchozí.  Dodávku 
elektrické energie a vody si bude vypůjčitel zajišťovat sám vlastním nákladem prostřednictvím 
osazených měřidel (samostatná odběrná místa).  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
3) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě – Občanské sdružení Skupina historického šermu 
Vendetta  
Usnesení č. 3711/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 07-292 uzavřené dne 19.7.2007 mezi městem Strakonice a 
Občanským sdružením Skupina historického šermu Vendetta, se sídlem Šumavská 252, Strakonice, 
jehož předmětem budou následující změny: 
 - nájemce nebude hradit s účinností od 1.7.2017 zálohy na spotřebu vody v pronajatých prostorech, 
uhrazená záloha na II. čtvrtletí r. 2017 bude vrácena nájemci v rámci vyúčtování služeb za r. 2017. 
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Záloha na vytápění v pronajatých prostorech bude hrazena ve výši 3.500,- Kč/čtvrtletně na základě 
faktur vystavených městem Strakonice.  Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
4) Žádost p. Jaroslava Doubka Strakonice – snížení nájemného z NP 
Usnesení č. 3712/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Strakonice a 
panem Jaroslavem Doubkem, Strakonice, dne 28.1.2005, jehož předmětem bude změna celkové výměry 
nebytových prostorů pronajatých na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice a 
panem Jaroslavem Doubkem, Strakonice dne 28.1.2005, a sice z výměry 551 m2 uvedené ve smlouvě, 
na výměru skutečně užívaných NP, tj. 719,85 m2 , a s tím související zvýšení nájemného na částku 
561.483,- Kč/rok (780,- Kč/m2/rok) + DPH.  
II. Nesouhlasí 
se snížením nájemného z pronajatých prostorů objektu zimního stadionu na částku 40.000,-kč vč 
DPH/měsíc. 
 
5) Žádost o snížení nájemného - p. Petr Malina, Strakonice  
Usnesení č. 3713/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se snížením nájemného z nebytových prostorů v objektu Plaveckého stadionu, Na Křemelce 305 ve 
Strakonicích, jejichž nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. 2017-00006 uzavřené dne  9.1.2017 
s městem Strakonice pan Petr Malina, Strakonice. 
 
6) Žádost o uzavření darovací smlouvy  
Usnesení č. 3714/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy  mezi městem Strakonice a spol. ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o., se 
sídlem Havlíčkova 1289, Strakonice, jejímž předmětem bude darování kovového lehátka s dřevěnou 
výplní v pořiz. ceně 9.000,- Kč, umístěného na Podskalí Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
7) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: 
Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice ST.12 Katovická 
Usnesení č. 3715/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: ,,Výstavba světelného signalizačního 
zařízení a osvětlení přechodu Strakonice ST.12 Katovická“.  Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou 
UNIELEKTRO, s. r. o., Radošovice149, 386 01 Strakonice, za celkovou cenu díla  1.095.001,54,- Kč 
bez DPH. 
1. UNIELEKTRO, s. r. o., Radošovice149, 386 01 Strakonice    1.095.001,54,-  Kč bez DPH 
2. AŽD Praha s.r.o., IČ: 480 29 483,Praha 10, Žirovnická 2/3146  1.263.366,-    Kč bez DPH                                                
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem UNIELEKTRO, s. r. o., Radošovice149, 386 01 Strakonice, jejímž 
předmětem bude realizace veřejné zakázky malého rozsahu: ,,Výstavba světelného signalizačního 
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zařízení a osvětlení přechodu Strakonice ST.12 Katovická“ za cenu 1.095.001,54,-  Kč bez DPH, termín 
realizace do 8.9.2017 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
 
8) Pan Vladimír Havlík, Strakonice IČ 47255111, DIČ CZ6110161002 – žádost o snížení 
nájemného 
Usnesení č. 3716/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na změnu podmínek nájemní smlouvy číslo 2014-124, uzavřené mezi městem 
Strakonice a panem Vladimírem Havlíkem, IČ 47255111, DIČ CZ6110161002, týkající se snížení ceny 
nájmu, kdy cena nájmu činí  28.926 Kč ročně bez DPH, tj. 2.410,50 Kč měsíčně bez DPH. Pronájem 
pozemku se týká umístění vlastního novinového stánku v ulici Bezděkovská u budovy  polikliniky.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence, týkající se snížení ceny nájmu. 
 
9) Pan Milan Matějka, Starý Dražejov, Strakonice – žádost o výpůjčku části pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 3717/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 1306 v k.ú. Dražejov u Strakonice  o výměře cca 
10 m2  za účelem uskladnění palivového dříví.  
 
10) Pan Jan Michálek, Strakonice – žádost o pronájem pozemku  
Usnesení č. 3718/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 746/19 o výměře  cca 200 m2 v k.ú. Strakonice panu Janu Michálkovi, 
Strakonice. Předmětná část pozemku bude využívána za účelem venkovního posezení patřící k bytové 
jednotce v domě čp. 1123 v ulici Za Pilou Strakonice. Cena nájmu činí 300 Kč ročně.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
Dále se nájemce zavazuje: 
a) využívat  předmět  nájmu pouze pro sjednaný  účel dle předmětné smlouvy. V případě porušení 
kterékoli z těchto povinností je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluví pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za každý den, v němž byla některá z těchto povinností porušena. Dále je pronajímatel v tomto 
případě oprávněn odstoupit  od této smlouvy.  
b) na vlastní náklady udržovat předmět nájmu jakož i jeho bezprostřední okolí  v řádném stavu (tzn. 
zajistit úklid a čistotu)  a dále je povinen odstranit následky tohoto porušení (uvést pozemek  do 
pořádku). V  případě  porušení  této  povinnosti    je    nájemce    povinen    zaplatit   pronajímateli    
smluvní   pokutu   ve   výši   10. 000,- Kč  za  každé toto porušení. Dále  je pronajímatel v tomto případě 
oprávněn odstoupit od smlouvy.    
c) nepodnajmout  předmět  nájmu  bez  předchozího písemného  souhlasu  pronajímatele  třetí  osobě. 
V  případě  porušení  této  povinnosti  je  nájemce  povinen  zaplatit  pronajímateli  smluvní  pokutu  ve  
výši  10 000,-  Kč  za  každé toto porušení. Dále  je pronajímatel v tomto případě oprávněn odstoupit od 
smlouvy.    
d) na vlastní náklady zcela vyklidit předmět nájmu ke dni ukončení nájemního poměru a zcela vyklizený 
předmět nájmu předat pronajímateli ve stavu, v jakém ho nájemce převzal. V případě porušení této 
povinnosti je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení s vyklizením předmětu nájmu. 
Nevyklidí-li nájemce předmět nájmu nejpozději ke dni ukončení nájemního poměru,        dohodly se 
smluvní strany, že je pronajímatel oprávněn předmět nájmu vyklidit sám, a to na náklady nájemce. 
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Všechny smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k jejich úhradě. 
Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž 
případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
11)  Paní Ing. Veronika Duchová, Strakonice – žádost o výpůjčku pozemku  
Usnesení č. 3719/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce, týkající se užívání části pozemku p.č. 320/1 o výměře  cca 120 m2 
v k.ú. Přední Ptákovice.  
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s paní Ing. Veronikou Duchovou, Strakonice, za účelem vybudování 
parkovacího místa a následného parkování, jeho celoroční údržby, zatravnění a zvelebení zbylého 
prostoru, vše v souladu s Územním plánem a dále vše v souladu se stavebním a silničním zákonem a 
případně souhlasu dalších dotčených orgánů, vše na vlastní náklady žadatelky.    
Předmětná smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
Dále se vypůjčitel  zavazuje:  
a) využívat předmět výpůjčky pouze pro sjednaný účel dle  této smlouvy. V případě porušení povinností 
vypůjčitele je vypůjčitel povinen uhradit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Smluvní pokuta 
je splatná do 14 dnů ode dne porušení uvedených povinností vypůjčitele.  
b) udržovat na vlastní náklady předmět výpůjčky v řádném stavu, dále je povinen odstranit následky 
tohoto porušení (uvést pozemek do pořádku). V případě porušení této povinnosti je vypůjčitel povinen 
zaplatit půjčiteli  smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé toto porušení a dále je povinen  odstranit 
následky tohoto porušení  (uvést pozemek do pořádku).  
c) umožnit půjčiteli přístup k předmětu výpůjčky, aby zjistil, jaký je jeho stav, jak vypůjčitel předmět 
výpůjčky udržuje. Vypůjčitel je povinen tuto prohlídku umožnit po předběžném oznámení ve vhodnou 
denní dobu a předložit všechny vyžádané doklady.  
 d) při ukončení smluvního vztahu zcela vyklidit předmětný pozemek. V případě porušení této 
povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení s vyklizením předmětu výpůjčky a uvedením předmětného pozemku do původního stavu, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   
Nevyklidí-li vypůjčitel předmětný  pozemek ve stanovené lhůtě tj. ke dni ukončení smluvního vztahu a 
neuvede-li je do požadovaného stavu, dohodly se smluvní strany, že je půjčitel oprávněn předmětné 
části pozemků vyklidit a zrekultivovat sám, a to na náklady vypůjčitele.  
Všechny smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 14  dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k jejich úhradě.  
e) smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění vypůjčitele a jejich sjednáním není dotčeno 
právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které lze uplatňovat samostatně vedle 
sjednaných smluvních pokut.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
12) Žádost o souhlas s projednáním územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
v souvislosti se stavbou „Stavební úpravy, nástavba a přístavba stavby pro obchod, Volyňská č.p. 
516, Strakonice“ 
Žadatel: Petr Bečvář, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3720/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi panem Petrem Bečvářem, 386 01 Strakonice a Městským 
úřadem Strakonice, odbor stavební úřad, jejímž předmětem je umístění a provedení stavby „Stavební 
úpravy, nástavba a přístavba stavby pro obchod, Volyňská č.p. 516, Strakonice“ za účelem změny 
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v užívání na rodinný dům, na pozemcích p.č. st. 860, st. 861 a 371/2 v k.ú. Přední Ptákovice, obec 
Strakonice.  
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
13) Žádost o souhlas s projednáním územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
v souvislosti se stavbou „Stavební úpravy č.p. 1334 Strakonice“ 
Žadatel: GARANTINVEST s.r.o., Palackého náměstí 94, 386 01 Strakonice, IČ: 28125614 
V zastoupení: JM projekt s.r.o., projektová a inženýrská činnost, Palackého náměstí 104, Volyně 
Usnesení č. 3721/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi společností GARANTINVEST s.r.o., Palackého náměstí 94, 
386 01 Strakonice a Městským úřadem Strakonice, odbor stavební úřad, jejímž předmětem je umístění 
a provedení stavby „Stavební úpravy č.p. 1334 Strakonice“ na pozemcích p.č. 847/1 a st. 3185 v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
14) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330044461/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Dražejov – parc. č. 1092/9 - 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. 3722/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. PI-014330044461/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1293/1 v  k.ú. Dražejov 
u Strakonic, v souvislosti se stavbou: „Dražejov – parc. č. 1092/9 - kNN“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
15) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – optické kabely – ul. Bezděkovská“  
Žadatel: OtavaNet s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice 
V zastoupení: Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3723/2017 (80/1) 
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 optického kabelu do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. 679/2, 726/1, 697/6, 726/21, 693 a 718/1 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – optické kabely – ul. Bezděkovská“ za částku 50,- Kč/bm 
(minimálně však 10.000,- Kč). K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 
Délka uložení optického kabelu v pozemcích v majetku města Strakonice bude stanovena geometrickým 
plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
Město souhlasí s uložením za následujících podmínek: 

- Při podélné rýze v chodníku z kamenné mozaiky bude tato mozaika v šíři výkopu odstraněna, 
předláždění bude provedeno v šíři výkopu zvětšené z jedné strany min. o 50% šíře výkopu. 
Z druhé strany bude chodník předlážděn až k obrubě případně jiné hraně chodníku. 
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- Při výkopu v asfaltové ploše bude  stávající asfalt zaříznut řezačem spár, oprava asfaltového 
povrchu bude provedena v šíři výkopu zvětšené z obou stran min. o 50% šíře výkopu, spára 
mezi stávajícím a novým asfaltem bude zalita asfaltovou emulzí. 

- Při výkopu v dlážděných plochách z dlažby 30x30 cm bude dlažba v šíři výkopu odstraněna, 
předláždění bude provedeno v šíři výkopu zvětšené z obou stran min. o 50% šíře výkopu. 

- Při přechodu komunikace z kamenných kostek budou tyto kostky v šíři výkopu odstraněny, 
předláždění bude provedeno v šíři výkopu zvětšené z obou stran min. o 50% šíře výkopu. 

- Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o zakládání, údržbě a 
ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po skončení prací oseta 
travinou. 

- Pokládka kabelů bude realizována současně s rekonstrukcí ulice Bezděkovská. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
16) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků  v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 1070/44 a 1326/3 v  k.ú. Dražejov  u Strakonic 
Žadatel: Lukáš Kolář, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3724/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti se zřízením nové kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 
1070/14 v k.ú. Dražejov u Strakonic s uložením této přípojky do pozemků v majetku města Strakonice 
p.č. 1070/44 a 1326/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
17) Projednání územního a stavebního řízení na stavbu „Přístavba šatnového zázemí pro 
obloukovou halu v areálu sportovního stadionu Na Sídlišti ve Strakonicích“ formou 
veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 3725/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Strakonice a Městským úřadem Strakonice, odbor 
stavební úřad, jejímž předmětem je provedení stavby „Přístavba šatnového zázemí pro obloukovou halu 
v areálu sportovního stadionu Na Sídlišti ve Strakonicích“ na pozemcích p.č. st. 4115 a p.č. 441/1 v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy.  
 
18) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v souvislosti se 
stavbou: „Kanalizace Řepice – napojení na ČOV Strakonice“  
Žadatel: Obec Řepice, Řepice 1, 386 01 Strakonice 
V zastoupení: JUDr. Petr Szabo, advokát, 386 01 Strakonice  
Usnesení č. 3726/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení kanalizačního řadu 
do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 830/3 v  k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: 
„Kanalizace Řepice – napojení na ČOV Strakonice“. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
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19) Žádost o souhlas s projednáním územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
v souvislosti se stavbou „Stáj pro ustájení skotu Hajská na pozemku p.č.  92/4 v k.ú. Hajská“ 
Žadatel: Josef Vokáč, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3727/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi panem Josefem Vokáčem, Šumavská 173, 386 01 Strakonice 
a Městským úřadem Strakonice, odbor stavební úřad, jejímž předmětem je umístění a provedení stavby 
„Stáj pro ustájení skotu Hajská na pozemku p.č. 92/4 v k.ú. Hajská“. 
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
20) Žádost o souhlas s úpravou pozemku p.č. 21/1 k.ú. Strakonice za účelem vybudování 
bezbariérového vstupu do domu č.p. 183 v ulici Čelakovského 
Žadatel: Společenství vlastníků pro dům č.p. 183, Čelakovského 183, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3728/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s úpravou chodníku na pozemku p.č. 21/1 k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice za účelem 
vybudování bezbariérového vstupu do domu. Tato úprava bude provedena na náklady žadatele. 
 
21) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou: „16010-029025 
PVDSL5C_E04_C_STRA186_MET“  
Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
V zastoupení: ARANEA NETWORK a.s., Modřanská 307/98, 147 00  
Praha 4 Hodkovičky 
Usnesení č. 3729/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti pro uložení podzemního komunikačního vedení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. KN 1276/2, p.č. KN 1389/2 a p.č. KN 1389/3 v  k.ú. Dražejov u 
Strakonic, v souvislosti se stavbou: „16010-029025 PVDSL5C_E04_C_STRA186_MET“, za částku 
30.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
22) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku   v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 636/10 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s vybudováním nové 
plynovodní přípojky 
Žadatel: AUTO ŠEVČÍK c.z., spol s r.o., Vinařického 961, 389 01 Vodňany 
V zastoupení: DOMUS Prachatice s.r.o., Družstevní 92, 383 01 Strakonice 
Usnesení č. 3730/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s vybudováním plynovodní přípojky pro technologické zařízení v autoservisu AUTO 
ŠEVČÍK c.z. s uložením této přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 636/10 k.ú. 
Nové Strakonice, dle sazebníku. Souhlas je podmíněn, že plynovodní přípojka bude využita pouze pro 
technologické zařízení v autoservisu, nikoliv pro vytápění. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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23) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 3731/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. 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 červenec do 25.7.2017. V případě, že Jana Všiváková, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.041,- Kč/měsíc. 
II. 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 červenec do 25.7.2017. V případě, že Irena Balogová, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.187,- Kč/měsíc. 
III. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008, o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská s paní Denisou Žigovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že Denisa Žigová, Strakonice neuhradí nájemné 
za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 
IV. 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 červenec do 25.7.2017. V případě, že manž. Irdzovi, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc. 
V. 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 do 31.1.2018.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 
VI. 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 Stárkovou (dříve Říhovou), 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že Dagmar Stárková (dříve 
Říhová), Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.813,- Kč/měsíc (dotace). 
VII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 05, o velikosti 2+kk a výměře 
68,10 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Věrou Landsingerovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že Věra Landsingerová,  Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 
VIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Věrou Hrehovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
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splátky dluhu za měsíc červenec a uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že 
paní Věra Hrehová, Strakonice, neuhradí splátku dluhu a nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, 
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 
IX. 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 červenec do 25.7.2017. V případě, že pan Josef Janeček, , Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.497,- Kč/měsíc. 
X. 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 červenec a uhrazením nájemného za měsíc červenec do 31.7.2017. V případě, že 
Lenka Svobodová Strakonice neuhradí splátku dluhu a nájemné za měsíc červenec do 31.7.2017, nebude 
jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.918,- Kč/měsíc (dotace). 
XI. 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 červenec do 25.7.2017. V případě, že paní Iveta Ferencová, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.504,- Kč/měsíc. 
XII. 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 červenec do 25.7.2017. V případě, že Marie Cinová, Strakonice neuhradí nájemné 
za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 2.246,- Kč/měsíc (přechod nájmu) 
XIII. 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 červenec do 25.7.2017 a uhrazením 
splátky dluhu za měsíc  červenec do 25.7.2017. V případě, že pan Július Sivák a pan Marek Miškovčík, 
Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jim smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.848,- Kč/měsíc (dotace). 
XIV. 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 červenec do 25.7.2017. V případě, že Zdeňka Murgáčová, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 
XV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A39, v domě č.p. 805, ul. 
Zvolenská, o velikosti 2+1 a výměře 57,44 m2, s paní Martinou Rovňankovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 
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za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že Martina Rovňanková, Strakonice neuhradí nájemné za 
měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.746,- Kč/měsíc (dotace). 
XVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o velikosti 2+1 a 
výměře 89,70 m2 v domě č.p. 518, Bažantnice, Strakonice, s paní Beatou Grundzovou, Bažantnice, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením splátky dluhu a nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že paní Beata 
Grundzová, Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc červenec do 25.7.2017, 
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 5.382,- Kč/měsíc. 
XVII. 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 červenec do 25.7.2017. V případě, že Eva Grundzová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc. 
XVIII. 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 za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že Jaroslava Hrdinová, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.014,- Kč/měsíc. 
XIX. 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 červenec do 25.7.2017. V případě, že paní Helena Irdzová,  neuhradí nájemné za 
měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 
XX. 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 červenec do 31.7.2017. V případě, že Dagmar Zubriková, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.359,- Kč/měsíc (dotace). 
XXI. 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 červenec do 31.7.2017. V případě, že Zuzana Hermanová 
(dříve Martincová), Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2017, nebude jí smlouva 
o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.864,- Kč/měsíc (dotace). 
XXII. 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 červenec do 31.7.2017. V případě, že Jana 
Kopecká,  Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace). 
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XXIII. 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 červenec do 25.7.2017. V případě, že paní Zdeňka Rybáková,  
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc. 
XXIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 1+0 a 
výměře 47,50 m2 v domě č.p. 49 Velké náměstí, Strakonice, se slečnou Nikolou Pačajovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce.  Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že paní Nikola Pačajová,  Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.706,- Kč/měsíc. 
XXV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 2+1 a 
výměře 89,70 m2 v domě č.p. 518, Bažantnice, Strakonice, s manželi Jolanou a Zdeňkem Kunovými, 
Bažantnice, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas 
je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že manželé Kunovi, 
Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 5.382,- Kč/měsíc. 
XXVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A26 o velikosti 1+1 a 
výměře 43,15 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem Františkem Burianem,   
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 31.7.2017. V případě, že pan František Burian, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 2.021,- Kč/měsíc (dotace). 
XXVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti 2+1 a 
výměře 65,37 m2 v domě č.p. 47, Velké náměstí, Strakonice, s panem Miroslavem Sivákem,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že pan Miroslav Sivák, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.922,- Kč/měsíc. 
XXVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 017 o velikosti 1+1 a výměře 
36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Ivetou Cinovou,   Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 31.7.2017. V případě, že paní Iveta Cinová, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 31.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49,- Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 
XXIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 001 o velikosti 3+1 a výměře 
74,10 m2 v domě č.p. 304, Na Křemelce, Strakonice, s paní Květuší Reisingerovou,  Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že paní Květuše Reisingerová,  Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.446,- Kč/měsíc. 
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XXX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 002 o velikosti 1+0 a výměře 
57,91 m2 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Lenkou Černou,  Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další ½ rok.  Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že Lenka Černá, Strakonice neuhradí nájemné 
za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 2.724,- Kč/měsíc (dotace). 
XXXI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 002 o velikosti 2+1 a výměře 
71,00 m2 v domě č.p. 636 ul. Nerudova, Strakonice, s manž. Janem a Marií Farkašovými,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že manž. Farkašovi, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jim nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.260,- Kč/měsíc. 
XXXII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 2+1 a výměře 
62,04 m2 v domě č.p. 803, ul. Husova, Strakonice, s paní Veronikou  Ouředníkovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že paní Veronika Ouředníková, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 2.723,- Kč/měsíc (dotace). 
XXXIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 015 o velikosti 1+0 a 
výměře 34,53 m2 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Boženou Frantovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že paní Božena Frantová,  Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.748,- Kč/měsíc. 
XXXIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o velikosti 1+1 a 
výměře 37,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s panem Václavem Tichým, , 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že pan Václav Tichý,  
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 
XXXV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A31 o velikosti 1+1 a 
výměře 42,18 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem Františkem Tuškem,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o dalších ½ roku. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že pan František Tušek,  Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.016,- Kč/měsíc (dotace). 
XXXVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 015 o velikosti 1+1 a 
výměře 52,56 m2 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Šárkou Kadeřábkovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o dalších ½ roku. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že paní Šárka Kadeřábková,  
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.023,- Kč/měsíc. 
XXXVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 022 o velikosti 3+1 a 
výměře 82,70 m2 v domě č.p. 482, ul. Dukelská, Strakonice, s Ing. Františkem Gabajem, Strakonice, 
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přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další  3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že Ing. František Gabaj,  Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.962,- Kč/měsíc. 
XXXVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+1 a 
výměře 60,50 m2 v domě č.p. 49, Velké náměstí, Strakonice, s paní Jarmilou Brdičkovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další  3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že paní Jarmila Brdičková,  
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.486,- Kč/měsíc. 
XXXIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Jiřinou Řezáčovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další  1 rok. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že paní Jiřina Řezáčová, , Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc. 
XL. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 022 o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Janou Turkovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další  1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že paní Jana Turková, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc. 
XLI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 008 o velikosti 2+1 a výměře 
60,89 m2 v domě č.p. 802 ul. Husova, Strakonice, s manž. Zuzanou a Ondřejem Kašpírkovými,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 31.7.2017. V případě, že manž. Kašpírkovi, , 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2017, nebude jim nájemní smlouva 
prodloužena.  
Nájemné 2.672,- Kč/měsíc (dotace). 
XLII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 020 o velikosti 1+0 a výměře 
42,66 m2 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice, s panem Josefem Košťálem,  Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 31.7.2017. V případě, že pan  Josef Košťál,  Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 31.7.2017, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 2.237,- Kč/měsíc (dotace). 
XLIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 026 o velikosti 2+0 a výměře 
57,35 m2 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice, s paní Danou Urbanovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 31.7.2017. V případě, že Dana Urbanová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 31.7.2017, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 3.132,- Kč/měsíc (dotace). 
XLIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 012 o velikosti 1+0 a výměře 
33,81 m2 v domě č.p. 799, ul. Husova, Strakonice, s paní Jaroslavou Pribolovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28.2.2018. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2017. V případě, že paní Jaroslava Pribolová, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2017, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
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Nájemné 1.531,- Kč/měsíc (dotace). 
XLV. 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 červenec do 25.7.2017. V případě, že Žaneta Grundzová,  
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc  červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 53,49,- Kč/m2, tj. celkem 1.883,- Kč/měsíc. 
XLVI. 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 červenec  do 25.7.2017. V případě, že Simona Horváthová, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc červenec  do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 53,49,- Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 
XLVII. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 
24) Paní Patricie Bledá, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3732/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. 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 a červenec do 25.7.2017. V případě, že Patricie Bledá, Strakonice neuhradí nájemné 
za měsíc a červenec do 25.7.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
25) Pan Jaroslav Pohlodko, Strakonice – prodloužení Smlouvy   o nájmu bytu 
Usnesení č. 3733/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
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, ul. V Ráji, Strakonice, s panem Jaroslavem Pohlodkem, Strakonice, 
týkajícím se prodloužení nájmu bytu  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.  
 
26) Přehled nájemců městských bytů, kteří neužívají byt v souladu s nájemní smlouvou 
Usnesení č. 3734/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Trvá  
na usneseních č. 3476/2017, 3477/2017, 3479/2017 a 3480/2017 ze dne 17.5.2017. 
II. Revokuje  
usnesení č. 3478/2017 ze dne 17.5.2017. 
III. Souhlasí 
se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu, jehož nájemcem je paní Kateřina Vokrojová. Jedná se o byt č. 20 
(původní označení  bytu ve smlouvě o nájmu bytu bylo č. bytu 19), v domě č.p. 76, ul. Bezděkovská, 
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Strakonice II, o velikosti  1+1, výměře 41,11 m2, I. kategorie, VI. nadzemní podlaží (Smlouva o nájmu 
bytu uzavřená dne 4.1.1999). 
 
27) Paní Kateřina Konvičková, Strakonice – žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu na užívání 
bytové jednotky č. 016, v domě č.p. 206, ul. Stavbařů 
Usnesení č. 3735/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016, v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, 
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 52,88 m2, s paní Kateřinou Konvičkovou, Strakonice, přičemž  
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou 
dodatku k  NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění 
spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto 
bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.042,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 
která činí 9.126,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený městem 
Strakonice, č. 111471921/0300, v.s. 0020601604, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
28) Pan Richard Kozák, Strakonice – žádost o posunutí termínu ukončení nájmu bytu  
Usnesení č. 3736/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 3409/2017 ze dne 17.5.2017, týkající se ukončení Smlouvy o nájmu bytu na bytovou 
jednotku č. A21, v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, ke dni 31.7.2017. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A21 v domě č.p. 
805, ul. Zvolenská, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 42,18 m2, s panem Richardem Kozákem,  
Strakonice, a to ke dni 31.8.2017. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
29) Žaloba ve věci úpravy sousedního pozemku 
Usnesení č. 3737/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s žalobci navrhovaným smírným řešením sporu vedeném u Okresního soudu ve Strakonicích pod čj. 6 
C 151/2016 o úpravy sousedního pozemku parc.č. č. 1309/9 v kat. území Strakonice před domem čp. 
176 ve Strakonicích I ve vlastnictví žalobců manželů Kolingerových spočívající v úpravách pozemku 
parc.č. 1309/9 (pozemek s chodníkem ve vlastnictví města) v kat. území Strakonice.  
II. Trvá  
na předcházejících vyjádření, jejichž podstatou je, že žalované město nárok uplatněný žalobci v žalobě 
neuznává, neboť žalobci jsou sami povinni provést na svých nemovitých věcech taková opatření, která 
by zabránila podmáčení jejich nemovitostí (např. provedením hydroizolace jejich domu). Tato opatření 
není možné přenášet na vlastníka sousedního pozemku. 
III. Ukládá  
odboru majetkovému připravit realizaci rekonstrukce chodníku na pozemku p.č. 1309/9 v k.ú. 
Strakonice v ulici Heydukova ve Strakonicích, a to v části od křižovatky se silnicí I. třídy na pozemku 
p.č. 1219/13 v k.ú Strakonice podél domů čp. 176, 129 a 350, přičemž rekonstrukce bude realizována 
v roce 2018. Současně ukládá majetkovému odboru oznámit tento záměr rekonstrukce majitelům domů 
čp. 176, 129, a 350 v ulici Heydukova, a to v dostatečném časovém předstihu, aby měli možnost ještě 



18 
 

před předmětnou rekonstrukcí provést na svých nemovitostech opatření, která by bránila podmáčení 
těchto nemovitostí. 
 
30) Vyhlášení záměru na pacht zemědělských pozemků v k.ú. Strakonice a v k.ú. Přední 
Ptákovice  (průmyslová zóna Hajská) 
Usnesení č. 3738/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pacht níže uvedených zemědělských pozemků: 

- p.č. 1109/3 o výměře 14 065 m2,  
- p.č. 1109/5 o výměře  16 49 m2,  
- p.č. 1114/1 o výměře 19 642 m2,  

vše v k.ú. Strakonice  
a  

- p.č. 88/3 o výměře 5 437 m2 v k.ú. Přední Ptákovice. 
 
31) Poptávkové řízení na výběr znalce pro vypracování znaleckých posudků pro oceňování 
nemovitých věcí pro město Strakonice 
Usnesení č. 3739/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby majetkový odbor zadával znalecké posudky pro oceňování nemovitých věcí pro město 
Strakonice z důvodu prodeje, výkupů nebo směny nemovitých věcí, v období 6 –ti následujících měsíců,  
a to na základě nabídek  uvedených v příloze č. 23, materiálu pro jednání RM č. 80/1 majetkové 
záležitosti, níže uvedeným znalcům v závislosti na ekonomické a časové výhodnosti zadání.  
 
  
        znalec 

             Cena v Kč dle nabídky (včetně průměrných 
příplatků) 
             včetně DPH za 1   

       adresa pozemek    stavbu pozemek  
včetně 
stavby 

bytovou 
jednotku 

p. Miroslav Beránek Nerudova 1030, 
Strakonice 

    1 400    3 600      3 800     2 050 

p. Josef Roučka J. Plachty 13, České 
Budějovice 

    1 000    4 500          -     2 500 

p. Jiří Panuška Bavorova 26, 
Strakonice 

         -     4 150     4 450     3 450 

Ing. Zdeňka 
Hrochová 

E. Destinnové 1200, 
Milevsko 

    2 500    4 200     4 550     3 500 

Ing.arch. Vladimír 
Brož 

Lesní 392, Roudné, 
České Budějovice 

    1 452        -           -         - 

Ing. Jan Špaček Lesní 26/2085, 
České Budějovice 

    2 178    4 356           -     2  299 

Ing. Petr Lampa Stachy 381, Stachy     1 800    3 700           -     2  600 
Ing. Vladimír Miklík Okružní 316, 373 61 

Hrdějovice 
(pracující pro firmu 
KeyReal s.r.o., 
Riegrova 1912/36, 
České Budějovice) 

       900    4 100     4 100     2  100 

Po uplynutí výše uvedené lhůty 6- ti měsíců, předloží majetkový odbor radě města informaci ohledně 
zpracovaných posudků. 
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32) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - 
Nusle – žádost o výpůjčku částí pozemků v souvislosti se stavbou „I/22 Strakonice“ (tzv. severní 
dopravní půloblouk) 
Usnesení č. 3740/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude výpůjčka části pozemků p.č. 792/2  o výměře 
cca 15 m2, p.č. 792/31 o výměře cca 285 m2, p.č. 1286/26 o výměře cca 300 m2, p.č. 1285/12 o výměře 
cca 255 m2, 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, mezi městem Strakonice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle za účelem vybudování lávky pro pěší přes komunikaci 
I/22 ve Strakonicích, SO 210 dle projektové dokumentace stavby „I/22 Strakonice“ (tzv. severní 
dopravní půloblouk), a to na dobu určitou do 31.12.2018. 
II. Pověřuje 
starosta města podpisem předmětné smlouvy. 
 
33) 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. 3741/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2012 – 326, uzavřené mezi městem Strakonice a 
Ředitelstvím silnic a dálnic 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.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
34) Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group - uzavření pojistné smlouvy č. 
8603381268  
Usnesení č. 3742/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením pojistné smlouvy č. 860338168 se společností  Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna 
Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu, 
kdy výše pojistného je stanoveno na 6.075,-Kč/rok, a to od 13.8.2017 na dobu  neurčitou s výpovědní 
lhůtou 6 týdnů. Limit pojištění se stanoven do výše 5 mil. Kč a spoluúčast je 5.000,-Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
III. Pov ěřuje  
majetkový odbor podáním výpovědi této pojistné smlouvy 6 týdnů před uplynutím pojistného roku. 
 
35) Žádost o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 3743/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje usnesení rady města ze dne 17.5.2017 č. 3444/RM/2017  
v části týkající se úplaty za zřízení věcného břemene a správního poplatku za vklad práva do katastru:   
Rada města souhlasí, aby nové věcné břemeno bylo zřízeno bezúplatně. Správní poplatek za vklad práva 
do katastru se zavazuje uhradit město Strakonice.   
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36) Pan Petr Oubram, paní Bohuslava Petráková a paní Jana Rakovanová - směna pozemků 
v k.ú. Střela - vyhlášení záměru    
Usnesení č. 3744/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na směnu pozemků v majetku města Strakonice, a to p.č. 426/10 o výměře 8 m2, 
p.č. 616/7 o výměře 42 m2, p.č. 426/9 o výměře 65 m2, za  pozemky p.č. 616/3  o výměře 275 m2, p.č. 
616/5 o výměře 133 m2 a za část pozemku p.č. 427/1 o výměře cca 280 m2, vše v k.ú. Střela. 
 
37) Žádost o povolení sjezdu – povolení připojení sousední nemovitosti   ke komunikaci 
Usnesení č. 3745/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s povolením sjezdu na místní  komunikace v majetku města Strakonice p.č. dle KN 9 k.ú. Nové 
Strakonice  přes pozemek p.č. dle KN 79/2 k.ú. Nové Strakonice v majetku města Strakonice pro 
dopravní  napojení dotčených pozemků v souvislosti s přípravou realizace stavby MVE Strakonice.  
 
38) Žádost o opravu komunikací v zahrádkářské kolonii (nad Radomyšlskou ul.) na pozemcích 
dle KN p.č. 1282/1, 1282/2 a 673/39, vše v k.ú. Strakonice 
Žadatel: Zahrádkářská kolonie v zastoupení Zdeňka Kováře, 386 01 Strakonice a Josefa Černého, 
386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3746/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se stávajícím stavem zajišťování oprav komunikací v zahrádkářská kolonii (nad Radomyšlskou ul.) na 
pozemcích dle KN p.č. 1282/1, 1282/2 a 673/39, vše v k.ú. Strakonice, tj. že obě komunikace budou 
jako dosud každoročně, průběžně dle aktuální potřeby, opravovány Technickými službami Strakonice 
s.r.o. 
 
39) Žádost o zahájení přípravy revitalizace ulice Dr. Jiřího Fifky ve Strakonicích 
Žadatel: Společenství vlastníků jednotek Dr. Jiřího Fifky 870, Strakonice, v zastoupení Pavla 
Matouška a Václava Vondráka 
Usnesení č. 3747/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zadáním nejjednoduššího stupně projektové dokumentace (studie), jejíž součástí budou i záborové 
elaboráty, které vymezí rozsah záborů na pozemcích, které nejsou v majetku města Strakonice. Na 
základě této PD bude provedeno projednání s jednotlivými SVJ a jednotlivými vlastníky z hlediska 
případných záborů. Po projednání bude rozhodnuto o dalším postupu a o případném rozsahu revitalizace 
v případě zadání dalšího stupně projektové dokumentace. 
 
40) Vývěsní skříňky v ulici u Sv. Markéty 
Usnesení č. 3748/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá  
majetkovému odboru vyzvat majitele případně uživatele vývěsních skříněk, umístěných v ulici U Sv. 
Markéty v části mezi křižovatkami s ul. Podskalská a Palackého nám., k jejich odstranění  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem částí pozemků p.č. 80, p.č. 1339/1, p.č. 147/1, vše v k.ú. Strakonice, 
(jedná se o části pozemků umístěné podél chodníku v ulici U Sv. Markéty v úseku mezi křižovatkami 
s ul. Podskalská a Palackého nám.), za účelem umístění vývěsních skříněk s tím, že velikost a vzhled 
skříněk bude stanoven architektem města. 
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41) Opěrná stěna mezi komunikací (v ulici Máchova a v ulici Zvolenská) a pozemkem manželů 
Hlinkových a pozemkem paní Ing. Pugnerové 
Usnesení č. 3749/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s postavením opěrné stěny na pozemku p.č. 558/18 v k.ú. Strakonice u čp. 605 oddělující předmětný 
pozemek od chodníku na pozemku p.č. 558/39 v k.ú. Strakonice v ulici Máchova na náklady města 
Strakonice.  
II. Nesouhlasí 
s postavením opěrné stěny na pozemku p.č. 558/17 v k.ú. Strakonice u čp. 604 oddělující předmětný 
pozemek od chodníku na pozemku p.č. 558/39 v k.ú. Strakonice v ulici Máchova a od chodníku na 
pozemku p.č. 1272/20 v k.ú. Strakonice v ulici Zvolenská na náklady města Strakonice.  
III. Ukládá 
odboru majetkovému zadat zpracování projektové dokumentace, jejímž předmětem bude rekonstrukce 
komunikace v ulici Máchova ve Strakonicích včetně návrhu nové opěrné stěny na pozemku p.č. 558/18 
v k.ú. Strakonice u čp. 605 oddělující předmětný pozemek od chodníku na pozemku p.č. 558/39 v k.ú. 
Strakonice v ulici Máchova a dále včetně návrhu nové opěrné stěny na pozemku p.č. 558/17 v k.ú. 
Strakonice u čp. 604 oddělující předmětný pozemek od chodníku na pozemku p.č. 558/39 v k.ú. 
Strakonice v ulici Máchova a od chodníku na pozemku p.č. 1272/20 v k.ú. Strakonice v ulici Zvolenská. 
Současně ukládá majetkovému odboru oznámit tento záměr rekonstrukce majitelům domů čp. 604 a čp. 
605 v ulici Máchova ve Strakonicích. 
 
1) Pan Miroslav Kozák,  Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3750/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru  na prodej části pozemku p.č. 615/12 v k.ú. Nové  Strakonice o výměře 
cca 70 m2, s tím, že bude zachován vjezd do dvora o šířce  8 m.   
Přesná výměra prodávané části pozemku bude určena na základě geometrického plánu.  

 
2)  Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 3751/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- 
Kč: 
Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice 
- interaktivní tabule ACTIV board 78 + dataprojektor s držákem – poř. cena sestavy celkem 109.694,- 
Kč, r. poř. 2008, z této sestavy bude vyřazen pouze dataprojektor s držákem v poř. ceně 26.894,- Kč  
ZŠ Poděbradova Strakonice 
- kopírka iR 2230 – poř. cena 84.209,- Kč, r. poř. 2006 
- počítač COMFOR QUATTRO – poř. cena 40.700,- Kč, r. poř. 2007 
Mateřská škola U Parku Strakonice  
- kopírovací stroj Minolta bizhub 162 – poř. cena 24.978,- Kč, r. poř. 2006 
STARZ Strakonice 
- tiskárna HP Laser Jet 5 – poř. cena 21.555,- Kč, r. poř. 1996 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
- parovodní čistič – poř. cena 32.354,40 Kč, r. poř. 2001 
- podlah. mycí stroj BR 400 – 3 ks á 93.134.80 Kč, r. poř. 2001 
- kontrolní ústředna INOV – 4 ks á 133.621,- Kč, r. poř. 2001 
- dělící stroj na těsto – poř. cena. 44.658,- Kč, r. poř. 2001 
- vozík na termoporty Rieber – 3 ks á 44.377,87 Kč, r. poř. 2001 
- kávovar plnoaut. – poř. cena 238.581,- Kč, r. poř. 2001 
- sterilizátor Stericell – poř. cena 38.421,77 Kč, r. poř. 2001 
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- pojízd. sprch. vozík CSO – 3 ks á 103.864.95 Kč, r. poř. 2001 
- vířivka nerez. pojízdná – 3 ks á 96.520,20 Kč, r. poř. 2001 
- zved. vana  GKO1 s hydromasáží – poř. cena 313.691,70 Kč, r. poř. 2001 
- zvedák elektr. vakový Lisa – poř. cena 136.518,- Kč, r. poř. 2001 
- server: IBMxSeries 220 – poř. cena 142.057,98 Kč, r. poř. 2001 
- matrace antidekubitní Pro Derm – 4 ks á 49.477,60 Kč, r. poř. 2006 
- PC Celeron Belinea – poř. cena 52.300,- Kč, r. poř. 2006  
- keramická odporová pec WPT – poř. cena 33.671,50 Kč, r. poř. 2000 
- osobní automobil Renault Kangoo – poř. cena 374.900,- Kč, r. poř. 2000  
- automatická pračka – poř. cena 21.990,- Kč, r.poř. 2005  
- tiskárna jehličková A3 – poř. cena 28.194,- Kč, r. poř. 2000 
- notebook Acer TM 4602WLMi P-M1 – poř. cena 39.980,- Kč, r. poř. 2006.   
MŠ A.B.Svojsíka Strakonice 
- soubor nábytku – poř. cena 200.000,- Kč, jedná se o soubor nábytku odkoupený městem Strakonice 
od ČZ Strakonice a.s. pro MŠ A.B.Svojsíka v roce 1998 
- mycí stroj H 750 – poř. cena 63.533,- Kč, r. poř. 2007 
Městský úřad Strakonice: 
- kopírovací stroj Minolta Bizhup 210 – poř. cena 66.811,45 Kč, r. poř. 2006.  
 
3) Žádost o převzetí kanalizační přípojky 
Žadatel:  Mgr. Jaroslav Babka a paní Jaroslava Babková, Strakonice  
  p. Pavel Srb, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3752/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit v souvislosti se stávající kanalizační přípojkou k rekreačnímu objektu na pozemku p.č. dle KN 
1269/125 k.ú. Dražejov u Strakonic uloženou do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1269/1 k.ú. Dražejov u Strakonic s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně po 
rekolaudaci přípojky na kanalizační řad s uzavřením smlouvy kupní s Mgr. Jaroslavem Babkou, p. 
Jaroslavou Babkovou a p. Pavlem Srbem s předmětem koupě kanalizačního řadu délky 148 m a DN 300 
dle projektové dokumentace „Odkanalizování lokality zahrádek Nový Dražejov, Strakonice“ za kupní 
cenu ve výši 50% skutečně vynaložených nákladů, tzn. 121.100,- Kč (jednotková cena za 1 m kanalizace 
je 81,76 Kč). 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit v souvislosti s prodloužením kanalizační přípojky až k rekreačnímu objektu na pozemku p.č. 
dle KN 1269/127 k.ú. Dražejov u Strakonic s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně 
po dodatečném stavebním povolení prodloužení kanalizačního řadu a jeho kolaudaci s uzavřením 
smlouvy kupní s p. Pavlem Srbem s předmětem koupě kanalizačního řadu délky 23 m a DN 300 dle 
projektové dokumentace „Odkanalizování lokality zahrádek Nový Dražejov, Strakonice“ za kupní cenu 
ve výši 18.820,- Kč (jednotková cena za 1 m kanalizace je 81,76 Kč, kupní cena činí 39 % z částky 
doložené žadatelem). 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětných smluv. 
 
4) Dotaz na odkup pozemku s rozestavěnou stavbou 
Usnesení č. 3753/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
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souhlasit s odkoupením pozemku parc.č. st. 3412 o výměře 2603 m2 s rozestavěnou stavbou, vše v kat. 
území Strakonice, za nabídnutou kupní cenu ve výši 3.000.000,- Kč.  
 
5) Pan Tomáš Adamec, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3754/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku 186/2 o výměře 815 m2 v k.ú. Přední Ptákovice za 
účelem výstavby rodinné domu. 
II. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 181/2 o výměře 1042 m2 v k.ú. Přední 
Ptákovice, vzhledem k tomu, že předmětný pozemek je součástí areálu bývalé základní školy Podsrp.  
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 181/2 v k.ú. Přední Ptákovice.  
 
6) Žádost o odkup pozemků ve vlastnictví města Strakonice pro realizaci projektu Bytové 
družstvo seniorů 
Usnesení č. 3755/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemků ve vlastnictví města, a to parc.č. 1371/124 o 
výměře 1508 m2, parc.č. 1385/2 o výměře 639 m2 a parc.č. 1371/122 o výměře 5708 m2, vše v kat. 
území Strakonice, a to z důvodu ponechání pozemků jako rezervní plochy pro realizaci vlastních 
zájmů a záměrů města.   
 
7) Žádost – vybudování parkovacích míst před budovou Okresní správy sociálního zabezpečení 
Strakonice 
Usnesení č. 3756/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá  
majetkovému odboru zajistit zpracování projektové dokumentace na vybudování parkovacích místa na 
části pozemku parc.č. 1254/2 a části pozemku parc.č. 1494/4 v kat. území Strakonice.  
Způsob realizace daného záměru – vybudování parkovacích míst, pak bude řešen následně s ohledem 
na zpracovanou projektovou dokumentaci. 
II. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej předmětných pozemků (pozemky pod budoucí parkovací 
místa), tzn. části pozemku parc.č. 1254/2 a části pozemku parc.č. 1494/4 v kat. území Strakonice.   
 
8) Žádost o odkoupení pozemků ve vlastnictví města Strakonice u nového obchodního centra 
(bývalý Penny market) 
Usnesení č. 3757/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej celého pozemku parc.č. 384/8 a části pozemku parc.č. 384/1 
pod obratištěm pro zásobovací vozy, vše v kat. území Strakonice, a to zejména z důvodu uložení 
inženýrských sítí v předmětných pozemcích. 
 
9) Pozemek parc.č. st. 800/2 v kat. území Strakonice - právo stavby 
Žadatel: Jednota spotřební družstvo ve Volyni 
              se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01, IČ 000319, DIČ00031917 
Usnesení č. 3758/2017 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s uzavřením smlouvy mezi městem Strakonice, IČ 251810, a Jednotou, spotřební družstvo ve 
Volyni, IČ 00031917, se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01, o zřízení práva stavby dle § 
1240 a násl. občanského zákoníku spočívající v právu jiné osoby (stavebníka) zřídit a mít na části 
pozemku parc.č. st. 800/2 v kat. území Strakonice, stavbu parkoviště, a to za následujících podmínek:   

- právo stavby bude zřízeno na dobu 30 let 
- parkoviště musí být po celou dobu trvání práva stavby veřejně přístupné 
- nutno udržovat parkoviště v dobrém technickém stavu 
- není možné převést na jinou osobu bez souhlasu města 
- po ukončení doby trvání bude parkoviště v dobrém technickém stavu převedeno bezúplatně na 

město. 
 
10) Žádost o odkoupení pozemků za účelem výstavby řadových garáží 
Usnesení č. 3759/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit  s uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem bude část pozemku parc.č. 402/2 a část 
pozemku parc. č. 402/11, vše v kat. území Strakonice, o předpokládané celkové výměře cca 450 m2, s 
paní Ing. Václavou Vlasákovou, 386 01 Strakonice. Kupní smlouva bude uzavřena po přesném 
zaměření geometrickým plánem. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je akceptování kupní ceny ve 
výši 1.200,- Kč za m2. Náklady na znalecký posudek ve výši 2.500,- Kč a náklady na geometrický 
plán hradí kupující. 
Dále bude do kupní smlouvy zapracována výhrada zpětné koupě, které bude město Strakonice 
oprávněno využít, pokud nebude na převáděných pozemcích do 5 let od podpisu kupní smlouvy 
zrealizována výstavba garáží.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města uzavřením a podpisem předmětné kupní smlouvy 
 
11) Prodej pozemku v průmyslové zóně Kání Vrch   
Usnesení č. 3760/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem bude pozemek parc.č. 1208/16 o výměře 1724 
m2 v kat. území Strakonice, se společností Adient Strakonice s.r.o., IČ 280 85 272, Heydukova 1111, 
386 01 Strakonice. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je akceptování kupní ceny ve výši 874.068,- Kč 
(tj. 507,- Kč za m2). Nabídka byla posouzena jako nejvýhodnější s ohledem na vytvoření vývojového 
centra  s kapacitou cca 80 zaměstnanců, což je pro město významným přínosem. 
Dále budou do kupní smlouvy zapracovány podmínky vyhlášeného záměru, tzn. bude sjednána 
výhrada zpětné koupě, které bude město oprávněno využít, pokud nebude na pozemku realizován 
podnikatelský záměr v souladu s koncepcí průmyslové zóny (pozemek nebude sloužit pouze jako 
prostorová rezerva pro podnikání, ale bude nejpozději do 10-ti let k podnikání skutečně využit). Další 
podmínkou prodeje je, že bude respektována vzrostlá zeleň (stromy) nacházející se na pozemku.   
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města uzavřením a podpisem předmětné kupní smlouvy 
 
12) Pozemky pod stávajícími trafostanicemi  
Žadatel: E.ON. Distribuce, a.s. 
Usnesení č. 3761/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem budou následující pozemky pod stávajícími 
trafostanicemi: 
1.  parc.č. st. 2014 o výměře 37 m2 v k.ú. Strakonice (trafostanice se nachází poblíž křižovatky ul. Na 
Ohradě a ul. Elerova)  
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2. parc.č. st. 2198 o výměře 48 m2 v k.ú. Strakonice (trafostanice v průmyslové zóně Jelenka ul. 
Vrchlického). 
3. parc.č. st. 3453 o výměře 55 m2 v k.ú. Strakonice (trafostanice se nachází poblíž patrových garáží na 
sídlišti Mír)    
4.  parc.č. st. 3962 o výměře 17 m2 v k.ú. Strakonice (trafostanice se nachází v lokalitě Jezárky  poblíž 
domu s pečovatelskou službou, ulice Labutí)  
5. parc.č. st. 2127 o výměře 53 m2 v k.ú. Strakonice (trafostanice u křižovatky ul. Želivského a 
Chelčického, naproti ZŠ Čelakovská)  
6. parc.č. st. 2151/2 o výměře 27 m2 v k.ú. Strakonice (trafostanice je postavnea na pozemku parc.č. st. 
2151/1, který je již ve vlastnictví žadatele a parc.č. st. 2151/2, trafostanice se nachází poblíž křižovatky 
ul. Hrnčířská a Čelakovského)  
7. parc.č. st. 4042 o výměře 42 m2 v k.ú. Strakonice (trafostanice poblíž křižovatky ul. Husova, Mírová, 
za domem čp. 774, 775, 776, 799)  
8. parc.č. st. 862 o výměře 85 m2 v k.ú. Nové Strakonice (trafostanice poblíž křižovatky ul. Bezděkovská 
a Holečkova, za budovou České pojišťovny)  
9. parc.č. st. 1161 o výměře 47 m2 v k.ú. Nové Strakonice (trafostanice v ulici Nábřežní, poblíž budovy 
Finančního úřadu)  
10. parc.č. st. 913 o výměře 76 m2 v k.ú. Přední Ptákovice, která vznikla oddělením z parcely č. 320/1 
v kat. Přední Ptákovice (trafostanice v ulici Lesní)  
11. parc.č. st. 912 o výměře 106 m2 v k.ú. Přední Ptákovice, která vznikla oddělením za parcely č. 
320/387  (trafostanice u restaurace Na Šumavské)  
12. parc.č. st. 4362 o výměře 82 m2 v k.ú. Strakonice (trafostanice v areálu plaveckého stadionu),  
se společností E.ON. Distribuce, a.s., zastoupené společností E.ON. Česká republika, s.r.o., která je 
vlastníkem trafostanic na pozemcích umístěných. Převodem dojde ke sloučení vlastnického práva 
pozemku a stavby. Kupní cena za m2 převáděných pozemků činí 800,- Kč za m2. Kupní smlouva bude 
uzavřena za podmínky, že při prodeji bude ve prospěch města  zřízeno předkupní právo jako právo věcné 
k převáděným pozemkům a závazek kupujícího jako budoucího vlastníka, že přednostně nabídne 
převáděný pozemek či jakoukoli jeho část k odkupu prodávajícímu i v případě přemístění dané 
trafostanice nebo v případě, že trafostanice přestane být užívána ke svému účelu, a to za původní kupní 
cenu (800,- Kč za m2) nebo za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, pokud bude takto 
stanovená cena nižší. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města uzavřením a podpisem předmětné kupní smlouvy. 
 
13) Paní Jindřiška Jandová, Strakonice – žádost  o odkoupení bytu 
Usnesení č. 3762/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 035/1142 o velikosti 1+0 (29,00 m2), v domě č.p. 1142, Sídl. 1. máje, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 
72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů), paní Jindřišce Jandové, Strakonice, za cenu 
300.020,-Kč. Daň z nabytí nemovitosti hradí kupující.  
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II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní Jindřiškou Jandovou, Strakonice, jejímž 
předmětem bude prodej b.j. 035/1142 o velikosti 1+0 (29,00 m2) v domě č.p. 1142, Sídl. 1. máje, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 
300.020,- Kč, v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky, písemně požádá o vyhotovení této 
smlouvy.  
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní Jindřiškou Jandovou, Strakonice, jejímž předmětem bude 
prodej b.j. 035/1142 o velikosti 1+0 (29,00 m2) v domě č.p. 1142, Sídl. 1. máje, Strakonice I, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 300.020,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že 
zájemce o koupi bytové jednotky č. 035 o velikosti 1+0 (29,00 m2) v domě č.p. 1142, Sídl. 1. máje, 
Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
14) Paní Iva Jáchymová, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3763/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1330 o výměře cca 280 m2 v k.ú. Dražejov 
u Strakonic. Přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu.  
 
15) Pan Petr Vlk,  Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3764/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic o 
výměře cca 77 m2, vzhledem k tomu, že předmětná část pozemku slouží široké veřejnosti jako přístup 
v dané lokalitě.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic.  
 
16) Manželé Věra a Martin Gebelovi, Dražejov – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3765/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku  p.č. 997/9 o výměře cca 110 m2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, a to tak, aby došlo k ucelenému tvaru pozemku. Přesná výměra bude určena na 
základě geometrického plánu.  
 
17) Manželé Irena a Drahoslav Sykovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru  
Usnesení č. 3766/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 746/7 a pozemku p.č. 676/2 v k.ú. 
Strakonice o výměře cca 100 m2 s tím, že přesná výměra bude určena na místě samém za přítomnosti 
pracovníků majetkového odboru a odboru dopravy. (Jedná se o pozemky v blízkosti a pod stavbou 
garáže). 
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  



27 
 

II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 746/7 v k.ú. Strakonice o výměře  cca 180 m2, 
nacházejí se u nemovitosti žadatele čp. 615 v ulici U Cihelny, Strakonice, za účelem jejího  užívání 
v souvislosti s provozem předmětného  rodinného domu.  
 
18) Pan Jakub Urban, Modlešovice, Strakonice – žádost o prodej pozemku - vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3767/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 35/2 v k.ú. Modlešovice, vzhledem k tomu, 
že na základě Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva č. 2/CST/2015, jež se týká převodu předmětného pozemku, nelze předmětnou část 
pozemku převádět na jinou osobu.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 35/2 v k.ú. Modlešovice.  
 
19) Manželé p. Pavel Kavec, Mačice a paní Jaroslava Kavcová, Strakonice –  nabídka podílu 1/6 
k pozemku p.č. 44/127 o výměře 53 m2 v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č. 3768/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s nevyužitím nabídky  prodeje ideálního podílu o velikosti 1/6 k pozemku p.č. 44/127 o výměře 
53 m2 v k.ú. Nové Strakonice, od manželů p. Pavla Kavce, Mačice a paní Jaroslavy Kavcové, Strakonice 
(vlastníci podílu 1/6 k pozemku p.č. 44/127 v SJM), a to z titulu předkupního práva, zřízeného podle § 
101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
20) Manželé pan Radek a paní Petra Růthovi, Strakonice – směna částí pozemků v k.ú. Přední 
Ptákovice 
Usnesení č. 3769/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu  části pozemku p.č. 638 o výměře 239 m2 (nyní podle GP p.č. 
638/2), který je  ve vlastnictví města Strakonice, za  část  pozemku  p.č. st. 242  o výměře 1 m2 (nyní 
podle GP p.č. 683) a za část pozemku p.č. st. 242 o výměře 5 m2 (nyní podle GP p.č. 682), které jsou 
zastavěny místní komunikací, vše v k.ú. Přední Ptákovice, a to s doplatkem ve prospěch města 
Strakonice.   
 
21) Manželé Petr a Lenka Lukešovi, Strakonice – žádost      o prodej pozemku p.č. 380/25 o výměře 
141 m2 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 3770/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 380/25 o výměře 141 m2 v k.ú. Strakonice za cenu totožnou s cenou, 
kterou tento pozemek město Strakonice vykoupilo pro stavbu „Obchodní centrum Strakonice – veřejná  
propojovací  komunikace“, tj. za 150,-Kč/m2, celkem  za  kupní  cenu 21.150,-Kč. Předmětný pozemek 
již není podle nové projektové dokumentace dotčen předmětnou stavbou.   
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
22) Žádost paní Mgr. Martiny Zachové, Strakonice - prodej nebytové jednotky 
Usnesení č. 3771/2017 (80/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
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souhlasit s vyhlášením záměru na prodej nebytové jednotky č. 1223/17 o výměře 22 m2 v přízemí 
objektu čp. 1223 v ul. Spojařů ve Strakonicích, na pozemku p.č. st. 3437 v k.ú. Strakonice, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, a to za kupní cenu minimálně ve výši 
192.420,- Kč.  
 
1) Manželé p. Evžen a paní Stanislava Markovi, Strakonice - žádost o souhlas z titulu majitele 
sousedního pozemku p.č. 439/2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 3772/2017 (80/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 439/2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, se stavbou 
„přístavba přístřešku pro 2 osobní automobily“ na pozemku p.č. 437/3 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice (v SJM  manželů p. Evžena a  paní Stanislava Markovi, oba bytem Strakonice). Vzdálenost 
této stavby od hranice pozemku p.č. 439/2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice bude 0,15 m.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas Stavebního úřadu MěÚ Strakonice. 
 
2) Žádost o pronájem nebytových prostorů v objektu bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích  
Strakonice 
Usnesení č. 3773/2017 (80/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a spol. Amálka – poradna pro oddlužení a pomoc 
občanům v tísni,  se sídlem 1. máje 128, Vimperk, jejímž předmětem bude pronájem nebytových 
prostorů, konkrétně učebny o výměře  51,8 m2 ve III. nadz. podl. objektu bývalé ZŠ Lidická 194 ve 
Strakonicích + WC společné s dalšími nájemci NP ve III. nadz. podl. budovy, postavené na pozemku  
p.č. st. 227 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice,  za následujících podmínek: 
- pronájem prostorů za účelem zřízení kontaktní kanceláře poradny pro občany Strakonic a přilehlých 
vesnic,  nájemné ve výši 70,- Kč/m2/rok, tj. 3.626,- Kč/rok, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě neplacení nájemného bude výpovědní lhůta 1 měsíc, 
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).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3) Vyhlášení záměru na uzavření smlouvy o spolupráci s Nemocnicí Strakonice, a.s.,Radomyšlská 
336, Strakonice 
Strakonice 
Usnesení č. 3774/2017 (80/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Strakonice a Nemocnicí 
Strakonice, a.s., se sídlem Radomyšlská 336, Strakonice, jejím předmětem bude poskytnutí prostor 
tělocvičny v bývalé ZŠ Lidická 193 ve Strakonicích, na pozemku p.č. st. 228 v k.ú. Strakonice, obci 
Strakonice, a to v případě vzniku mimořádné události v nemocnici, za účelem poskytnutí prostor pro 
mobilní pacienty s doprovodem na nezbytně nutnou dobu.  
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4) Úprava usnesení - žádost Společnosti pro založení muzea zámkové, trezorové a zabezpečovací 
techniky, o.s., se sídlem Štěpánská 611/14, Praha 
Strakonice 
Usnesení č. 3775/2017 (80/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s úpravou usnesení Rady města Strakonice č. 3677/2017 ze dne 28.6.2017, a to tím způsobem, že 
smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou, přičemž do smlouvy bude zapracován závazek 
města Strakonice první rok nájmu uzavřenou smlouvu nevypovědět, dále bude změněna původně 
schválená 3 měsíční výpovědní lhůta v uvedené smlouvě na 6 měsíční výpovědní lhůtu. 
 
5) Paní Zdenka Vácová, Strakonice – žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 3776/2017 (80/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 015 v domě č.p. 
1392, ul. Leknínová, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 67,60 m2, s paní Zdenkou Vácovou, 
Strakonice, a to ke dni 30.9.2017. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
6) Prodejní stánek číslo 9 na tržnici u kostela Sv. Markéty Strakonice – revokace usnesení + 
vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3777/2017 (80/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s revokací usnesení RM číslo 3168/2017 ze dne 15. března 2017, týkající se pronájmu prodejního stánku 
číslo 9 včetně pozemku, paní Janě Krejčíkové, Strakonice, IČ 48222348. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem prodejního gastro stánku číslo 9, včetně pozemku pod markýzou, 
umístěného na části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o velikosti cca 25 m2 

- s minimální výší nájmu za užívání tohoto stánku 4.500,- Kč měsíčně v případně uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců bez DPH + inflace + náklady na služby a energie 
dle poměrových měřidel, 

- s minimální výší nájmu za užívání tohoto stánku 6.300,- Kč měsíčně v případě uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou 6 měsíců bez DPH + náklady na služby a energie dle poměrových 
měřidel.  

V ceně nájmu za užívání prodejního stánku číslo 9 je zahrnuto užívání společného sociálního zařízení a 
úklidové komory, tj. stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu elektrické energie, vody, kdy budoucí 
uživatel prodejního stánku má právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
U gastro stánku je ve výši nájmu zahnuto užívání společného sociálního zařízení určeného pro veřejnost 
a skladu, tj. stánku číslo 12, dále náklady  za spotřebu elektrické energie, vody, kdy budoucí uživatelé 
prodejních gastro stánků mají právo toto sociální zařízení užívat, ale i o něj pečovat.  
V případě, že bude nájemní smlouva na užívání prodejního stánku na pozemku p.č. st. 308 v k.ú. 
Strakonice uzavřena na dobu 12-ti měsíců, souhlasí s automatickým prodlužováním předmětné 
smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce stanovené předmětnou 
smlouvou.  
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu leze ze strany pronajímatel bez uvedení 
důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
7) Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Praha 9, Drahobejlova 1404/4, zastoupena 
Ing. Stanislavem Jirkovským, ředitelem pobočky VoZP ČR v Českých Budějovicích, Česká 24, 
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370 04 České Budějovice, na základě pověření generálního ředitele VoZP ČR, IČ 47114975, DIČ 
CZ47114975 – žádost o pronájem stánku číslo 6 na tržnici u kostela sv. Markéty 
Usnesení č. 3778/2017 (80/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem stánku číslo 6, včetně pozemku pod markýzou, umístěného na části pozemku p.č.st. 308 
v k.ú. Strakonice o velikosti cca 20 m2, za cenu 3.500,- Kč měsíčně  + náklady na služby a energie + 
inflace + aktuální sazba DPH.  
Nájemní smlouva bude uzavřena s  Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky, Praha 9, 
Drahobejlova 1404/4, zastoupena Ing. Stanislavem Jirkovským, ředitelem pobočky VoZP ČR 
v Českých Budějovicích, Česká 24, 370 04 České Budějovice, na základě pověření generálního ředitele 
VoZP ČR, IČ 47114975, DIČ CZ47114975 za účelem poskytování služeb spočívající v provozování 
jednatelství VoZP ČR – styk s klienty – poradenství, pojišťovací činnost.  
V ceně nájmu za užívání  stánku číslo 6 je zahrnuto užívání společného sociálního zařízení a úklidové 
komory, tj. stánku číslo 11 a dále náklady za spotřebu elektrické energie, vody, kdy budoucí uživatel 
stánku číslo 6  má právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
V případě uzavření nájemní smlouvy na užívání stánku na pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice na 
dobu 12-ti měsíců, souhlasí s automatickým prodlužováním předmětné smlouvy a to v případě, že 
budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce stanovené předmětnou smlouvou.  
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele bez uvedení 
důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní  lhůtou.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o pronájem poskytující službu, bude  text znění nájemní smlouvy 
přizpůsoben účelu pronájmu.   
Výše pokuty stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce k předmětu nájmu 
jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž je tato povinnost porušena.  
Při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených v nájemní smlouvě, činí 
smluvní pokuta 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením předmětu nájmu.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
8) Pan Ladislav Šimeček, Chvaletice, 398 11 Protivín, IČ 06273548, DIČ CZ9404081621 – žádost 
o pronájem prodejního stánku číslo 3 na tržnici u kostela Svaté Markéty  
Usnesení č. 3779/2017 (80/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem prodejního stánku číslo 3, včetně pozemku pod markýzou, umístěného na části pozemku 
p.č.st. 308 v k.ú. Strakonice o velikosti cca 20 m2, za cenu 3.500,- Kč měsíčně  + náklady na služby a 
energie + inflace + aktuální sazba DPH.  
Nájemní smlouva bude uzavřena s panem Ladislavem Šimečkem, Chvaletice 398 11 Protivín, IČ 
06273548  za účelem prodeje zboží, převážně s drogistickým sortimentem.  
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku číslo 3 je zahrnuto užívání společného sociálního zařízení a 
úklidové komory, tj. stánku číslo 11 a dále náklady za spotřebu elektrické energie, vody, kdy budoucí 
uživatel prodejního stánku má právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
V případě uzavření nájemní smlouvy na užívání prodejního stánku na pozemku p.č. st. 308 v k.ú. 
Strakonice na dobu 12-ti měsíců, souhlasí s automatickým prodlužováním předmětné smlouvy a to 
v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce stanovené předmětnou smlouvou.  
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele bez uvedení 
důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní  lhůtou.  
Výše pokuty stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce k předmětu nájmu 
jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž je tato povinnost porušena.  
Při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených v nájemní smlouvě, činí 
smluvní pokuta 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením předmětu nájmu.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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9) Přehled objednávek majetkového odboru za červen 2017 
Usnesení č. 3780/2017 (80/1b) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za červen 2017 
 
10) Uzavření veřejnoprávní smlouvy v souvislosti se stavbou „Terénní úpravy na pozemcích p.č. 
1190/39, p.č. 1190/17, p.č. 1169/6 a p.č 1165, vše v k.ú. Strakonice“ 
Usnesení č. 3781/2017 (80/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Strakonice, IČ 00251810, Velké nám. č. 2, 386 01 
Strakonice a Městským úřadem Strakonice, odbor stavební úřad, jejímž předmětem je umístění a 
provedení stavby „Terénní úpravy“, spočívající v terénní úpravě pozemků p.č. 1190/39, p.č. 1190/17, 
p.č. 1169/6 a p.č 1165, vše v k.ú. Strakonice, za účelem jejich vyrovnání a navýšení nivelety do úrovně 
pozemků stávajícího areálu ČOV Strakonice. Terénní úpravy budou provedeny na celkové ploše 21.020 
m2, maximální navýšení terénu oproti stávajícímu stavu bude 1 m 
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy.  
 
11) Muzeum středního Pootaví Strakonice – žádost o souhlas s umístěním přístřešku 
Usnesení č. 3782/2017 (80/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
z titulu majitele pozemku p.č. st. 1/1 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, s umístěním přístřešku z 
lehké dřevěné konstrukce se šindelovou stříškou na dvorek přilehlý k černé kuchyni, přičemž přístřešek 
bude sloužit k umístění kamenných artefaktů ze sbírek muzea. Tento souhlas je poskytován na dobu 
platnosti smlouvy o výpůjčce tzv. černé kuchyně na strakonickém hradě. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas Stavebního úřadu MěÚ Strakonice. 
 
12) Stavební úpravy budovy Domu kultury – komplexní zateplení venkovního pláště 
Usnesení č. 3783/2017 (80/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s tím, že pro výměnu oken a dveří na akci „Stavební úpravy budovy Domu kultury – komplexní zateplení 
venkovního pláště“ budou navrženy hliníkové výplně otvorů (oken a dveří). 
 
13) Žádost o prodej části pozemku parc.č. st. 182/3 v kat. území Nové Strakonice  
Žadatel: ZNAKON, a.s., IČ 260 18 055, se sídlem Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3784/2017 (80/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.č. st. 182/3 o výměře cca 18,7 m2 v kat. území Nové 
Strakonice.  
 
14) Námitka ke změně Územního plánu města Strakonice – změna podmínek funkčního využití 
v ploše průmyslové zóny Hajská v k.ú. Strakonice, v k.ú. Přední Ptákovice a v k.ú. Hajská – obec 
Strakonice 
Usnesení č. 3785/2017 (80/1b) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru podat námitku ke změně Územního plánu Strakonice - změna podmínek 
funkčního využití v ploše průmyslové zóny Hajská v k.ú. Strakonice, v k.ú. Přední Ptákovice a v k.ú. 
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Hajská – obec Strakonice. Přípustné funkční využití v této konkrétní ploše je navrženo upřesnit 
následovně: Bod „logistická centra“ nahradit bodem „logistická centra do celkové plochy 2.500 m2“ 
(celkový součet jednotlivých ploch logistických center). Nepřípustné funkční využití doplnit bodem 
„logistická centra - tj. tranzitní centrum pro další distribuci zboží o celkové ploše větší než 2.500 m2“ 
(celkový součet jednotlivých ploch logistických center).  
 
2. Odbor školství a CR 

• Revokace usnesení č. 3338/2017 ze dne 12. 4. 2017 
Usnesení č. 3786/2017 (80/2) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
bod č. XXXII. v usnesení č. 3338/2017 ze dne 12. 4. 2017 týkající se poskytnutí dotace Muzeu středního 
Pootaví Strakonice ve výši 1 000 Kč. 
 

• Zápis kroniky města Strakonice za rok 2015 
Usnesení č. 3787/2017 (80/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zápisem kroniky města Strakonice za rok 2015 včetně fotodokumentace a s vyplacením odměny 
kronikářce Mgr. Marcele Křiváčkové ve výši 25 000 Kč.   
 

• Odměna ředitelky MŠ Čtyřlístek k ocenění pracovních zásluh  
Usnesení č. 3788/2017 (80/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměny ředitelce MŠ Čtyřlístek k ocenění pracovních zásluh při prvním skončení pracovního 
poměru po nabytí nároku na starobní důchod dle přílohy uložené na odboru školství a cestovního ruchu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 

 
• Odměna ředitelky MŠ Čtyřlístek  

Usnesení č. 3789/2017 (80/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměny za 2. pololetí školního roku 2016/2017 ředitelce MŠ Čtyřlístek dle předloženého 
návrhu, který je samostatnou přílohou usnesení RM uloženou na odboru školství a CR. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 

• Zápis z 24. jednání komise pro kulturu dne 11. 7. 2017  
Usnesení č. 3790/2017 (80/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 24. jednání komise pro kulturu ze dne 11. 7. 2017, hodnotící komise Dotačního programu města 
Strakonice na podporu kultury v roce 2017 opatření 2 – Podpora jednorázových kulturních akcí a 
projektů, 2. výzva.  
II. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 12 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Prácheňáčku, z. s., Mírová 831, 386 01 Strakonice, IČO: 
65053800 na dopravu, propagaci, pojištění na představení prácheňského folkloru na festivalu ve městě 
Rawicz v Polsku.  
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III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Pavlu Zachovi, Modlešovice, 386 01 Strakonice na úhradu 
hudební produkce při Posvícenecké zábavě dne 14. 10. 2017 v Modlešovicích.    
IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 500 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 honoráře účinkujících, pronájem prostor, 
propagace na akci Romantické odpoledne na Zámku Štěkeň dne 29. 7. 2017. 
V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Starý Dražejov, Dražejov 38, 386 
01 Strakonice, IČO: 6715164 7 na honorář kapely Scéna, dopravu a materiální zabezpečení akce 
Rozloučení s létem pro děti dne 9. 9. 2017 v obci Starý Dražejov.  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 200 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Starý Dražejov, Dražejov 38, 386 
01 Strakonice, IČO: 67151647 na nákup vánočního stromu, materiální zabezpečení akce a dopravu při 
akci Vánoční setkání dne 24. 12. 2017 v obci Starý Dražejov. 
VII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 25 000 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 produkci kapel a ozvučení Václavské stage 2017 ve dnech  
29. 9.-1. 10. 2017.  
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 4 000 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 letenku americké lektorky, kapelu a ubytování při akci Jižní čechy tančí americké country 
tance dne 12. 10. 2017.  
IX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 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, ubytování prezentujících, autorská práva na film, tisk a výlep 
plakátů při akci Den architektury 2017. 
X. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, Michalu Štěpánkovi, 386 01 Strakonice, IČO: 87132605 na tisk, 
typografické práce a kompletaci knihy Antologie básníků Strakonicka. 
XI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, Anetě Kunešové, Hajská, 386 01 Strakonice na honorář za divadlo, 
pronájem skákacího hradu, potřeby k realizaci soutěží pro děti při akci Loučení s prázdninami dne 9. 9. 
2017 v Hajské.    
XII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, Anetě Kunešové, Hajská, 386 01 Strakonice na honorář pro Mikuláše, 
čerta a anděla, potřeby k realizaci rekvizit Mikulášská nadílka dne 2. 12. 2017 v Hajské.  
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 1 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, Ivetě Homolkové, Modlešovice, 386 01 Strakonice na ceny a zajištění akce 
Drakiáda v Modlešovicích.  
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XIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, Ivetě Homolkové, Modlešovice, 386 01 Strakonice na ceny a zajištění akce 
Halloween v Modlešovicích.  
XV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, Ivetě Homolkové, Modlešovice, 386 01 Strakonice na ceny a zajištění akce 
Zahájení adventu dne 3. 12. 2017 v Modlešovicích.  
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, 
IČO:60650834 na technické zajištění akce, honoráře umělců, propagaci a materiál na akci 
SouthRocks2017, která se uskuteční dne 28. 10. 2017.   
XVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 1 800 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, Veronice Pixové, Podsrp, 386 01 Strakonice na ceny pro děti, materiální 
zabezpečení akce a kulturní program při akci Loučení s prázdninami dne 2. 9. 2017 na Podsrpu.   
XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 1 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, SPONA – Společně pro současnost, z. s., Podsrp 131, 386 01 Strakonice, 
IČO: 26570165 na honoráře, pronájmy prostor a propagaci na akci Literárně-theatrologická přednáška.   
XIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 9 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, Taneční skupině Rozálie Strakonice, Tržní 1152, 386 01 Strakonice, IČO: 
26992019 na pronájem prostor, honorář pro účinkující hudební skupinu na akci 30 let s Taneční 
skupinou Rozálie dne 11. 11. 2017.   
XX. Souhlasí 
s uzavřením smluv v přiloženém znění. 
XXI. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedených smluv. 

 
• Darovací smlouva – Pavel Horešovský  

Rada města k výše uvedenému bodu nepřijala žádné usnesení 
 

• Zápis z 19. jednání komise pro sport dne 11. 7. 2017 
Usnesení č. 3791/2017 (80/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 19. jednání komise pro sport ze dne 11. 7. 2017, hodnotící žádosti podané do druhé výzvy 
opatření 6 – Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí Dotačního programu města 
Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2017. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, SKI Klubu Strakonice, z. s., Máchova 108, 386 01 Strakonice, 
IČO: 60090022 na organizační zajištění (na pronájem areálu a sálu, ozvučení areálu, zajištění časomíry, 
nákup věcných cen, diplomů, medailí, trika s logem akce, nákup stanu/altánu pro rozhodčí) 37. ročníku 
Běhu okolo Kuřidla, XVII. Ročníku Memoriálu Františka Kováře, který se koná 7. 10. 2017. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 18 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 
128, 386 01 Strakonice, IČO: 16820088 na pronájem, poháry, medaile, výdaje na rozhodčí na plavecké 
závody Vánoční cena 2017 konané 21. 12. 2017 na v plaveckém areálu Na Křemelce. 
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IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, SH ČMS – SDH Strakonice I, pobočný spolek, Sokolovská 38, 38601 
Strakonice, IČO: 65016980 na pořízení cen, odměny rozhodčím, pronájem časomíry, toalet, ozvučení a 
moderátora na soutěž družstev hasičů O putovní pohár starosty města Strakonice, která se koná 2. 9. 
2017 na ploše pod Hvězdou.  
V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 
00475921 na materiálně-technické zabezpečení turnaje, výdaje na rozhodčí, zapisovatele a časoměřiče, 
na pořízení diplomů a cen na turnaj O pohár HBC Strakonice 1921 konaný v říjnu v házenkářské hale.  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO: 
22728911 na materiálně-technické zajištění akce, poháry, medaile, ceny, výdaje za rozhodčí, zdravotní 
zajištění na tradiční minibasketbalový Vánoční turnaj 2017 konaný 26.-28. 12. 2017. 
VII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Armádnímu sportovnímu klubu Strakonice, z. s., Školní 41, 
386 01 Strakonice, IČO: 63263785 na materiální zabezpečení trasy a nákup upomínkových cen na 
charitativní běh Sportem proti rakovině, který se uskuteční 21. 9. 2017. 
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 12 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 
46687769 na náklady spojené s rozhodčími, ceny pro závodníky, pronájem ledové plochy na 2. ročník 
krasobruslařských závodů ISU, které se uskuteční 11.-12. 11. 2017 na zimním stadionu. 
IX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, 
IČO: 00475921, oddílu házené na materiálně-technické zabezpečení turnaje, výdaje na rozhodčí, 
zapisovatele a časoměřiče, náklady na pořízení diplomů a cen na Podzimní turnaj v házené starších žáků 
konaný v listopadu 2017. 
X. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, 
IČO: 22728911 na materiálně-technické zajištění akce, poháry, medaile, ceny, výdaje za rozhodčí, 
zdravotní zajištění turnaje v basketbalu 3x3 pro aktivní mladé basketbalisty, ale i rekreační sportovce 
nazvaného Neděli bez basketbalu si neumím představit…, který se uskuteční v říjnu 2017 ve sportovní 
hale STARZ a tělocvičně TJ ČZ.  
XI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, 
IČO: 00475921, oddílu házené na materiálně-technické zabezpečení turnaje, výdaje na rozhodčí, 
časoměřiče, náklady na pořízení cen na Krajský turnaj minižactva přípravek v házené 4+1, který se 
uskuteční v září 2017. 
XII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 
Strakonice, IČO: 16820088 na poháry, medaile, výdaje za rozhodčí na Vánoční cenu žáků mladšího 
dorostu v kuželkách v kuželně TJ Fezko Strakonice konanou 15. 12. 2017. 
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, 
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IČO: 22728911 na materiálně-technické zajištění akce, poháry, medaile, ceny, výdaje za rozhodčí, 
zdravotní zajištění přípravných turnajů U 12, U 15, U 17 ve sportovní hale STARZ a tělocvičně TJ ČZ 
konaných v září a říjnu 2017. 
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, Ekonomickým službám – BH, spol. s. r. o., U Sv. Markéty 214, 386 01 
Strakonice, IČO 46679855 na úhradu nájmu, na odměny rozhodčím, na míče a na ceny na 20. ročník 
halového fotbalového turnaje Senioři a mládež proti drogám, který se uskuteční ve sportovní hale 
STARZ, část turnaje se uskuteční v listopadu 2017.  
XV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO: 
22728911 na ceny, výdaje za rozhodčí na mezinárodní přípravné zápasy družstev U 15 a U 17 mezi 
družstvy SKB Strakonice a UBSC Gmünd konané 17.-20. 8. 2017 ve sportovní hale STARZ a tělocvičně 
TJ ČZ. 
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO: 
02596938 na odměny pro účastníky, poháry, medaile, rozhodčí, časomíru na Prácheňskou ligu přípravek 
konanou od 1. 10. do 22. 12. 2017. 
XVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě Sokol  Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, 
IČO: 60829265 na pronájem haly, ceny, cestovní náklady rozhodčím na halový turnaj v malé kopané - 
20. ročník Memoriálu Františka Roučky, konaný 26. 12. 2017 v hale STARZ. 
XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO: 
02596938 na odměny rozhodčím, ceny pro účastníky na školní ligu mezi florbalovými kroužky 
základních škol na Strakonicku, která se koná od 1. 10 do 22. 12. 2017 v obloukové hale v Máchově 
ulici. 
XIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města Občanskému sdružení STRAKOBAND, Na Dubovci 6, 386 01 
Strakonice, IČO 01352075 na nájemné za hřiště, nákup dresů, fotbalových míčů, pohárů, cen, 
rozhodčího na fotbalový turnaj pro dorost a žáky ve sportovní hale.  
XX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, 
IČO: 00475921, oddílu badmintonu na uhrazení nákladů na rozhodčí, nákup oficiálních míčů na 
žákovskou soutěž v badmintonu konanou 23. 9. 2017. 
XXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města Svazu diabetiků, pobočnému spolku Strakonice, Mikoláše Alše 
779, 386 01 Strakonice, IČO 70501297 na nájemné, poháry, diplomy, kancelářské potřeby, barvu do 
tiskárny na III. ročník turnaje v kuželkách, který se uskuteční 7. 12. 2017 v kuželně TJ Fezko.  
XXII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace FK Junior Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO: 22890947 
na účast na turnaji Bavaria CUP 2017 v německém Karlsfeldu z důvodu nesplnění účelu dle 
vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit. 
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XXIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 
Strakonice, IČO: 16820088 na turnaj mládeže ve vodním pólu Czech Open 2017, který se koná 28.-30. 
7. 2017 z důvodu nesplnění termínu akce dle vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na 
podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit. 
XXIV. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace České tábornické unii – TK Podskalí Strakonice, p. s., Podskalí 334, 386 01 
Strakonice, IČO 69567441 na 18. ročník tábornické školy z důvodu nesplnění termínu pro podání 
žádosti dle vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit. 
XXV. Souhlasí 
s uzavřením smluv v přiloženém znění. 
XXVI. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedených smluv. 
 

• Veřejná zakázka malého rozsahu – Plán rozvoje sportu města Strakonice  
Usnesení č. 3792/2017 (80/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování Plánu rozvoje sportu města 
Strakonice Mgr. Jakubu Popelkovi, PhD., Pionýrů 519, 267 62 Komárov, IČO: 76413195, za celkovou 
cenu 74 000 Kč.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Strakonice jako objednatelem a Mgr. Jakubem Popelkou, 
PhD., Pionýrů 519, 267 62 Komárov, IČO: 76413195, jako zhotovitelem na zpracování Plánu rozvoje 
sportu města Strakonice za celkovou cenu 74 000 Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 

 
• Individuální dotace – Jiří Veselka  

Usnesení č. 3793/2017 (80/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím individuální dotace Jiřímu Veselkovi, 386 01 Strakonice ve výši 20 000 Kč na úhradu 
nákladů spojených s ubytováním, permanentkami a sportovním vybavením vynaložených v roce 2017 
pro Sáru Veselkovou, která je členkou reprezentace ČR ve snowboardu a připravuje se na ZOH a MS. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Strakonice a Jiřím Veselkou, 386 01 Strakonice 
na úhradu ubytování, permanentek a sportovního vybavení pro Sáru Veselkovou. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 
 

• Dotace TJ Dražejov   
Usnesení č. 3794/2017 (80/2) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace TJ Dražejov, z. s., Virtova 23, 386 01 Strakonice, IČO: 60650796 ve 
výši 250 000 Kč na dofinancování projektu „Rekonstrukce a regenerace fotbalového hřiště Na Virtě“, 
který bude dokončen nejpozději do 31. 12. 2017. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Strakonice a TJ Dražejov, z. s., Virtova 23, 386 
01 Strakonice, IČO: 60650796 na dofinancování projektu „Rekonstrukce a regenerace fotbalového 
hřiště Na Virtě“, který bude dokončen nejpozději do 31. 12. 2017. 
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III. Pov ěřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 

 
• Zpravodaj města Strakonice – uveřejnění příspěvku  

Usnesení č. 3795/2017 (80/2) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uveřejněním příspěvku zastupitele Mgr. Ing. Vondryse „Jak hospodaří Strakonice aneb Opravdu na 
nic nejsou peníze?“ ve Zpravodaji města Strakonice z důvodu neobjektivnosti a nevyváženosti 
informací obsažených v tomto příspěvku. 
 
3. Odbor ŽP 

• Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 2/2017 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů a systému nakládání se 
stavebním odpadem 

Usnesení č. 3796/2017 (80/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit se zněním obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 2/2017 o systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se 
stavebním odpadem  
II. Ukládá  
odboru životního prostředí MěÚ předložit daný materiál ke schválení ZM 

 
• Žádost o napojení podnikatelů do systému města 

Usnesení č. 3797/2017 (80/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zněním žádosti o napojení podnikatelů do systému města Strakonice v oblasti využitelných složek 
komunálního odpadu  
 

• Smlouva o napojení podnikatelů do systému shromažďování, sběru, přepravy,   třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů města Strakonice, příloha č. 1 ke 
smlouvě 

Usnesení č. 3798/2017 (80/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavíráním smluv o využití systému zavedeného městem Strakonice pro nakládání s komunálním 
odpadem s jednotlivými žadateli. 
II. Pověřuje  
vedoucího odboru životního prostředí Ing. Jaroslava Brůžka a jeho  zástupkyni  Ing. Lucie Klimešovou 
podpisem předmětných smluv 
III. Ukládá  
odboru životního prostředí MěÚ provést kroky potřebné pro napojení podnikatelů 

 
• Objednávky OŽP za červen 2017 

Usnesení č. 3799/2017 (80/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Seznam objednávek odboru životního prostředí za duben 2017. 
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• Ukončení činnosti člena jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO III/2 Strakonice 
Usnesení č. 3800/2017 (80/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením Dohody o výkonu činnosti hasiče jednotky SDHO s panem Petrem Bindrem „dohodou“ k 
31. červenci 2017.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dohody k ukončení předmětné Dohody o výkonu činnosti hasiče jednotky 
SDHO s panem Petrem Bindrem. 

 
• Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na vypracování lesních hospodářských osnov 

Usnesení č. 3801/2017 (80/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na vypracování LHO, s platností od 1.1.2017 do 31.12.2026. 
II. Pověřuje  
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na vypracování LHO. 
 
 4. Odbor rozvoje 

• Dodatek ke smlouvě na kompletní řízení zpracování podkladů pro financování projektu 
Technologického parku „Přádelna“ ve Strakonicích 

Usnesení č. 3802/2017 (80/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností SMART DIALOG, s.r.o., Rybalkova 382/57, 
101 00 Praha 10, IČ: 24135119, na kompletní řízení zpracování podkladů pro financování projektu 
Technologického parku „Přádelna“ ve Strakonicích a konzultační podpora řídícímu výboru při realizaci 
projektu, předmětem dodatku je změna smluvních podmínek v souvislosti s podáním žádosti o dotaci 
do výzvy 4 Programu Služby infrastruktury, Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě 
 
5. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření  č. 67 – 80 
Usnesení č. 3803/2017 (80/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 67  ve výši  175.000 Kč 
Neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje za účelem zajištění projektu „Pořízení vybavení a 
oprava požární techniky pro JPO III/2 Strakonice“. 
Rozpočtová skladba: příjmy:  405 – 0000 – 4122 – ÚZ 453 
   výdaje:  405 – 5512 – 5xxx – ÚZ 453 
 
RO  č. 68  ve výši  626.490 Kč 
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období I. čtvrtletí roku 2017. 
Rozpočtová skladba: příjmy:  404 – 0000 – 4116 – ÚZ 29 008 
   výdaje:  404 – 1036 – 5169 – ÚZ 29 008 
 
RO  č. 69 v e výši  24.000 Kč 
Vratka části státního příspěvku na výkon pěstounské péče z důvodu ukončení dohody o výkonu 
pěstounské péče ke dni 05.06.2017. 
Rozpočtová skladba: příjmy:  310 – 0000 – 4116 – ÚZ 13 010 
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   výdaje:  311 – 4399 – 5499 – ÚZ 13 010 
 
RO  č. 70  ve výši  20.000 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Městské 
kulturní středisko Strakonice za účelem zajištění projektu „II. Sportovní hry seniorů, Strakonice“. 
Rozpočtová skladba: příjmy:  1078 – 0000 – 4122 – ÚZ 92 
   výdaje:  1078 – 3319 – 5336 – ÚZ 92 
 
RO  č. 71  ve výši  745.548 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT (zálohová platba) pro příspěvkovou organizaci 
Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %. 
Rozpočtová skladba: příjmy:           1312 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 
   výdaje:           1312 – 3111 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 
 
RO  č. 72  ve výši  297.787,20 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT (zálohová platba) pro příspěvkovou organizaci 
Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %. 
Rozpočtová skladba: příjmy:           1310 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 
   výdaje:           1310 – 3111 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 
 
RO  č. 73  ve výši  235.093,20 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT (zálohová platba) pro příspěvkovou organizaci 
Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %. 
Rozpočtová skladba: příjmy:           1303 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 
   výdaje:           1303 – 3111 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 
 
RO  č. 74  ve výši  267.655,20 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT (zálohová platba) pro příspěvkovou organizaci 
Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %. 
Rozpočtová skladba: příjmy:           1307 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 
   výdaje:           1307 – 3111 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 
 
RO  č. 75  ve výši  281.515,20 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT (zálohová platba) pro příspěvkovou organizaci 
Mateřská škola U Parku, Strakonice na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %. 
Rozpočtová skladba: příjmy:           1301 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 
   výdaje:           1301 – 3111 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 
 
RO  č. 76  ve výši  835.097,40 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT (zálohová platba) pro příspěvkovou organizaci 
Základní škola F. L. Čelakovského na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %. 
Rozpočtová skladba: příjmy:           1320 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 
   výdaje:           1320 – 3113 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 
 
RO  č. 77  ve výši  250.000 Kč 
Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na položce individuální dotace na dofinancování 
projektu „Rekonstrukce a regenerace fotbalového hřiště Na Virtě“, který realizuje TJ Dražejov. Stav 
hrací plochy fotbalového hřiště nesplňuje podmínky intenzivně využívaného sportoviště. Předpokládané 
výdaje na projekt (dle nabídek dodavatelů a finančních možností investora) činí 770.000 Kč, tyto výdaje 
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budou kryty částečně z dotace Jihočeského kraje ve výši 400.000 Kč, částečně z dotace města Strakonice 
ve výši 250 000 Kč, částečně z vlastních zdrojů organizace ve výši 120 000 Kč. Rozpočtové opatření 
bude kryto použitím prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozočet změna 
rozp. 
po 
změně 

skutečnost 
k 18.7. 

předpoklad 
čerpání 

ŠCR – individuální dotace    50,0 250,0 300,0 13,0 300,0 
    Minulá léta  250,0    
         
rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  
Výdaje                 215 3429 52xx 250,0   
Financování – minulá léta     8115 250,0   
RO č. 78 ve výši 40.000 Kč   
Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí na položce péče o dřeviny pro potřebu zajištění provozní 
bezpečnosti dřevin v lokalitě u mutěnického jezu. Částka bude použita na provedení řezů dřevin a 
související arboristické práce. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.  
 
(v tis. Kč) 

text kryto 
schválený 
rozpočet  

změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 25.7. 

předpoklad 
čerpání 

ŽP – péče o dřeviny     90,0 40,0 130,0 90,0 130,0 

    Minulá léta  40,0    

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  
Výdaje                 400 3745 5xxx 40,0   

Financování – minulá léta     8115 40,0   
 
RO č. 79 ve výši 831.761,40 Kč   
Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT (zálohová platba) pro příspěvkovou organizaci 
Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad na realizaci projektu v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %. 
Rozpočtová skladba: příjmy:           1322 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 
   výdaje:           1322 – 3113 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 
 
RO č. 80 ve výši 550.460 Kč   
Navýšení dotace ze SR na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných 
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) v roce 2017. Finanční prostředky budou využity na 
úhradu nákladů spojených s výkonem agendy (mzdové náklady, pořízení materiálu, nákup energií a 
služeb, vzdělávání pracovníků, cestovné, apod.). V rozpočtu města je již schválena částka ve výši 
4.752.000 Kč, dle rozhodnutí MPSV činí dotace na zabezpečení agendy SPOD v roce 2017 celkovou 
částku 5.302.460 Kč.  
 

text kryto schválený 
rozpočet  změna 

rozp. 
po 
změně 

skutečnost 
k 25.7. 

předpoklad 
čerpání 

SPOD – výdaje na agendu     4 752,0 550,0 5 302,0 2 754,0 5 302,0 
    Dotace SR  550,0    
         
rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  
Výdaje                 xxx xxxx 5xxx 550,0 13 011  
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Příjmy     4116 550,0 13 011  
II. Souhlasí  
se zařazením částky 74.000 Kč do rozpočtu města Strakonice na rok 2018 (odbor školství a cestovního 
ruchu) na zpracování „Plánu rozvoje sportu města Strakonice“. Tento dokument musí být zpracován 
v souvislosti s novelou zákona č. 115/2001 S., o podpoře sportu, v platném znění. 

 
• MěÚSS – použití IF 

Usnesení č. 3804/2017 (80/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s převedením částky 3.700.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Městský ústav sociálních 
služeb Strakonice do fondu investičního na nákup 5 nových automobilů. 2 automobily dodávkového 
typu budou používány na rozvoz stravy pro pečovatelskou službu a na převoz klientů, 1 osobní 
automobil na převoz stravy mezi školkami a 2 osobní automobily pro potřeby ostatních středisek. Časté 
opravy stávajícího vozového parku jsou v současné době nerentabilní (zůstatek rezervního fondu 
organizace k 30.06.2017 činí 7 396,3 tis. Kč). 

 
• Odpisové plány příspěvkových organizací 

Usnesení č. 3805/2017 (80/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
aktualizaci odpisových plánů na r. 2017 podle návrhu těchto příspěvkových organizací: 

- MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice 
- ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice 
- Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice 
- Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice 

 
• Finanční výbor – Zápis č. 3/2017 ze dne 19.06.2017 

Usnesení č. 3806/2017 (80/5) 
Finanční výbor 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 3/2017 ze dne 19.06.2017. 

 
• Kontrolní výbor – Zápis č. 13 ze dne 28.06.2017 

Usnesení č. 3807/2017 (80/5) 
Kontrolní výbor 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru č. 13 ze dne 28.06.2017. 
 

• MěKS - použití IF   (klimatizační jednotky) 
Usnesení č. 3808/2017 (80/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Strakonice ve výši 
710.000 Kč na dodávku klimatizačních systémů v domě kultury a kinu OKO. 
Finanční prostředky budou použity: 

- na výměnu klimatizačního zařízení v DK, které je v havarijním stavu, jeho oprava je 
nerentabilní  (cca 50.000 Kč) 

- na výměnu regulačního systému vzduchotechniky a topení včetně klimatizační jednotky 
v hlavním sále kina OKO, stávající zařízení je  nedostačující (cca 600.000 Kč) 

- na pořízení klimatizace v promítací kabině kina OKO, vysoká teplota způsobuje poruchovost 
zařízení, která je spojená s finančně náročnými opravami, jsou zde špatné pracovní podmínky 
(cca 60.000 Kč) 
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• Stánkový prodej v době konání Václavské pouti – revokace části usnesení 

Usnesení č. 3809/2017 (80/5a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 3299/2017 v části bodu I., čtvrtá odrážka tohoto znění: 
„ RM souhlasís přípravou dodatku k nájemní smlouvě s panem J. Třískou v čl. č. IV. odstavec 9) na 
„Nájemce se zavazuje zajistit u stánků s občersvením prodej a propagaci piva výhradně z pivovaru 
Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice a.s.“ Při porušení výše uvedeného odstavce dle čl. č. V. odstavec 
3 nájemní smlouvy bude nájemce povinen zaplatit pokutu ve výši       15 000 Kč“. 
 
6. Odbor dopravy 

• Zápis z 18. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 20.6.2017  
Usnesení č. 3810/2017 (80/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 18. jednání  dopravní komise konané dne 20.6.2017. 

 
• Vypracování studie řešící dopravu kolem základní školy Dukelská 

Usnesení č. 3811/2017 (80/6) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
odboru rozvoje zadat vypracování studie, která bude řešit dopravu a rozptylové plochy v okolí hlavního 
vstupu do budovy ZŠ Dukelská mezi ulicemi Školní a Klostermannova.   
 
7. Odbor informatiky a provozu 

• Seznam objednávek za červen 2017 
Usnesení č. 3812/2017 (80/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
seznam objednávek odboru informatiky a provozu za červen 2017 
 
8. MěÚSS 

• Seznam uživatelů AD – 2. čtvrtletí 2017 
Usnesení č. 3813/2017 (80/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
seznam uživatelů Azylového domu předložený ředitelkou MÚSS za období duben-červen r. 2017: 
II. Ukládá 

a) ředitelce MÚSS Strakonice i nadále uzavírat smluvní vztahy o službě sociální prevence 
v Azylovém domě v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších změn a doplňků; 

b) nadále předkládat čtvrtletně na vědomí RM seznam uživatelů Azylového domu MÚSS 
Strakonice. 

 
9. Sociální odbor 

• Přidělení bytu v DPS 
1)Přidělení bytové jednotky č. B18 p. Josefu Vokáčovi 
Usnesení č. 3814/2017 (80/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením bytové jednotky č. B18 v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, Strakonice o 
velikosti 1+0 a výměře 38,69 m2 panu Josefu Vokáčovi, Praha 9, přičemž smlouva o nájmu bytu bude 
uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další rok, při plnění 
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podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno dle 
usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve výši 50,-Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je 
stanovena započitatelná plocha o výměře 29,59 m2, přičemž k částce bude přičteno 275,89 Kč 
(zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro bytovou jednotku č. B18 v č.p. 1283 ul. Rybniční, 
Strakonice I, činí 1.755,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Břetislav Hrdlička           Milan Jungvirt 
            starosta                         místostarosta 
                                 


