Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů

Zápis
z 114. jednání Rady města Strakonice
konaného 21. listopadu 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice
---------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:

6 členů RM
Mgr. Hrdlička – starosta
p. Štrébl – místostarosta
Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta
RM: p. Zach DiS., pí Vlasáková, Ing. Moučka
Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí

Omluveni:

p. Christelbauer

1. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
Usnesení č. 5608/2018 – č. 5666/2018
2. Odbor rozvoje
 Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace města
Strakonice
(bez č. usnesení)
 Informace o podání neúplného návrhu na pořízení změny Územního plánu Strakonice
na návrh fyzické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě
na území obce
Usnesení č. 5667/2018
 Zápis z 11. jednání komise pro rozvoj osad
Usnesení č. 5668/2018
 Podnět k pořízení změny č. 1 regulačního plánu „Vinice – Šibeník“
Usnesení č. 5669/2018
 Schválení změn v seznamu investičních záměrů základních a mateřských škol (v rámci
Místního akčního plánu vzdělávání II)
Usnesení č. 5670/2018
 Informace k vyhlášené výzvě MŠMT V4 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace
v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024
a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC,
SK a TJ
Usnesení č. 5671/2018
3. ŽP
 Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Strakonice za rok 2017
Usnesení č. 5672/2018
 Objednávky OŽP za říjen 2018
Usnesení č. 5673/2018
4. Finanční odbor
 Rozpočtová opatření č. 139 – 147
Usnesení č. 5674/2018
 Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2019
(bez č. usnesení)
 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na období let 2020 – 2021
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(bez č. usnesení)
OZV č. 3/2018, kterou se zrušuje OZV č.3/2017 o místní poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
(bez č. usnesení)
Smlouva o poskytování právní služby – Dodatek č. 1
Usnesení č. 5675/2018
Nájemní smlouva se smlouvou o podnájmu - pouť
Usnesení č. 5676/2018

5. OIP
 Seznam objednávek za říjen 2018


Usnesení č. 5677/2018
Dohoda o ukončení příkazní smlouvy se Stavební poradnou

Usnesení č. 5678/2018
6. Odbor vnitřních věcí
 Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození
dítěte
(bez č. usnesení)
7. Starosta
 Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města
(bez č. usnesení)
 Zástupce města Strakonice v Nadaci Jihočeské cyklostezky
Usnesení č. 5679/2018
 Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice – žádost o částečné omezení hodin
pro veřejnost na poště Strakonice 2.
Usnesení č. 5680/2018
 Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice – žádost o částečné omezení hodin
pro veřejnost na poště Strakonice 2.
Usnesení č. 5681/2018
 Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice – žádost o částečné omezení hodin
pro veřejnost na poště Strakonice 2.
Usnesení č. 5682/2018
 Armádní sportovní klub Strakonice, z.s. – žádost o bezplatné poskytnutí prostor a služeb
pro konání 20. plesu 25. plrb. dne 16.2.2019 v MěDK
Usnesení č. 5683/2018
8. Sociální odbor
 Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví
Usnesení č. 5684/2018
 Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 5685/2018 - č. 5688/2018
 Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2019
Usnesení č. 5689/2018
 Převzetí majetku nepatrné hodnoty
Usnesení č. 5690/2018
 Dotace PREVENTu 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice
Usnesení č. 5691/2018
9. Odbor školství a CR
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Osobní příplatek ředitelky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625
Usnesení č. 5692/2018
 Užití znaku města Strakonice – Bonus Card, spol s. r.o.
Usnesení č. 5693/2018
 Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve
Strakonicích v roce 2018
Usnesení č. 5694/2018
 Zápis z 31. komise pro sport 22. 10. 2018
Usnesení č. 5695/2018
 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a
ostatních volnočasových aktivit pro rok 2019
Usnesení č. 5696/2018
 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a
ostatních volnočasových aktivit dospělých pro rok 2019
Usnesení č. 5697/2018
 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2019
Usnesení č. 5698/2018
 Zápis z 31. komise pro kulturu 25. 10. 2018
Usnesení č. 5699/2018
 Užití znaku města Strakonice – ČSAD STTRANS a. s., HOCHTIEF CZ a. s.
Usnesení č. 5700/2018
10. MěÚSS
 Přijetí darů
Usnesení č. 5701/2018
 Oprava střechy Domova pro seniory v Lidické ulici čp. 189, 386 01 Strakonice
Usnesení č. 5702/2018
11. Technické služby Strakonice s.r.o.
 Návrh ceny vodného a stočného na rok 2019, nájemné z vodohospodářské
infrastruktury za rok 2019
(bez č. usnesení)

114. jednání Rady města Strakonice zahájil p. starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 15:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu
jednání.
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1. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová.
1) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti
s projektovou přípravou stavby: „Starý Dražejov – úprava sítě čp. 24, 79, 21“
Žadatel: E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
V zastoupení: Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice
Usnesení č. 5608/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení zemního kabelu NN do pozemků
v majetku města Strakonice p.č. 1293/1 a 1292/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti
s projektovou přípravou stavby: „Starý Dražejov – úprava sítě čp. 24, 79, 21 “ dle sazebníku.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
2) Žádost o pronájem 2 ks optických vláken
Usnesení č. 5609/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem 2 ks optických vláken v úseku „kabelová komora Na Ohradě
87“ a „kabelová komora Mír 2“ o celkové délce 1262 m. Přesné vymezení je zobrazeno
v grafické příloze tohoto záměru.
3) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
v souvislosti se stavbou: „Strakonice – Kání vrch – nová TS“
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. 5610/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení
energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 1190/16 a p.č. 1194/4
v k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Strakonice – Kání vrch – nová TS“, za částku
10.000,- Kč + DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
4) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
v souvislosti se stavbou: „Strakonice – kNN, nové OM u zimního st.“
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. 5611/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení
energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 1311/2 a p.č. st. 635 v k.ú.
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Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Strakonice – kNN, nové OM u zimního st.“, za částku
10.000,- Kč + DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
5) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
v souvislosti se stavbou: „Hajská – úprava připojení čp. 31“
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. 5612/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení
energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 333 a p.č. 335/1 v k.ú.
Hajská, v souvislosti se stavbou: „Hajská – úprava připojení čp. 31“, za částku 10.000,- Kč +
DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
6) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti
s výstavbou: „Garáže u tenisových kurtů“ – doplnění usnesení RM č. 5586/2018
Usnesení č. 5613/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti se stavbou „Garáže u tenisových kurtů“ s doplněním usnesení RM č. 5586/2018
ze dne 31.10.2018 o následující: kabel NN bude uložen i do pozemku p.č. 558/31 v k.ú.
Strakonice.
7) žádost o pronájem prodejního stánku
Usnesení č. 5614/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem 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,
nacházející se na tržnici u kostela Sv. Markéty.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12-ti měsíců a dále souhlasí s automatickým
prodlužováním předmětné smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně
povinnosti nájemce stanovené předmětnou smlouvou.
Nájemní smlouva bude uzavřena s paní Marií Dichtlovou, Hradčanská 176, Volyně,
IČ 48225274, DIČ CZ6059110057, za účelem provozování prodejny s pekařskými výrobky +
doplňkový sortiment např. prodej kávy a čaje, a to zpětně od 18. října 2018.
Cena nájmu činí 3.500 Kč měsíčně + aktuální sazba DPH + inflace + náklady na služby a
energie dle poměrových měřidel.
V ceně nájmu za užívání výše uvedeného prodejního stánku číslo 3 je zahrnuto užívání
společného sociálního zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu
elektrické energie, vody ve stánku číslo 11, kdy uživatel prodejního stánku má právo toto
sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.
Dále je v ceně nájmu za užívání výše uvedeného prodejního stánku číslo 3 zahrnuto užívání
společného sociálního zařízení určeného pro veřejnost a skladu, tj. stánku číslo 12, dále náklady
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za spotřebu elektrické energie, vody ve stánku číslo 12, kdy uživatel prodejního stánku má
právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele
bez uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
Výše pokut stanovených v předmětné smlouvě, týkající se se všech závazků nájemce
k předmětu nájmu jsou stanoveny na výši 10000 Kč za každý den, v němž je tato povinnost
porušena.
Při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených ve smlouvě, činí
smluvní pokuta 10000 Kč za každý den prodlení s vyklizení předmětu nájmu.
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, má
pronajímatel právo vypovědět nájem i před uplynutím sjednané lhůty. Výpovědní lhůta je
v tomto případě tříměsíční.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
8) Paní Milena Syrová – Milfa - Glass, IČ 13510622, Volyně, Palackého 106 – žádost o
pronájem prodejního stánku
Usnesení č. 5615/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prodejního stánku číslo 2 včetně pozemku
pod markýzou umístěného na části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o velikosti cca 20 m2,
nacházející se na tržnici u kostela Sv. Markéty.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12-ti měsíců a dále souhlasí s automatickým
prodlužováním předmětné smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně
povinnosti nájemce stanovené předmětnou smlouvou.
Nájemní smlouva bude uzavřena s paní Milenou Syrovou, IČ 13510622, Volyně, Palackého
106, za účelem provozování prodejny s prodejem dekoračních skleněných předmětů, a to
od 2. prosince 2018.
Cena nájmu činí 3.500 Kč měsíčně + inflace + náklady na služby a energie dle poměrových
měřidel.
V ceně nájmu za užívání výše uvedeného prodejního stánku číslo 2 je zahrnuto užívání
společného sociálního zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu
elektrické energie, vody ve stánku číslo 11, kdy uživatel prodejního stánku má právo toto
sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele
bez uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
Výše pokut stanovených v předmětné smlouvě, týkající se se všech závazků nájemce
k předmětu nájmu jsou stanoveny na výši 10000 Kč za každý den, v němž je tato povinnost
porušena.
Při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených ve smlouvě, činí
smluvní pokuta 10000 Kč za každý den prodlení s vyklizení předmětu nájmu.
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, má
pronajímatel právo vypovědět nájem i před uplynutím sjednané lhůty. Výpovědní lhůta je
v tomto případě tříměsíční.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
9) výpůjčka části pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice
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Usnesení č. 5616/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s doplněním usnesení RM číslo 5547/2018 ze dne 17. října 2018, týkající se výpůjčky části
pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice (vypůjčitel se zavazuje užívat předmět výpůjčky
pouze za účelem jeho využívání jako obslužný prostor v souvislosti s rodinným domem Přední
Ptákovice čp. 8, Strakonice, včetně parkování osobního vozidla) následovně: vypůjčitel na
vlastní náklady zpevní předmět výpůjčky zámkovou dlažbou.
V případě ukončení předmětné smlouvy dojde k finančnímu vyrovnání ve výši, dohodnuté mezi
smluvními stranami. V případě, že nedojde k finanční dohodě, bude finanční vyrovnání
stanoveno znaleckým posudkem (náklady na jeho vyhotovení hradí obě strany rovným dílem).
Tento souhlas s vybudováním zpevněné plochy nenahrazuje souhlas příslušných dotčený
orgánů (stavební úřad….).
10) Seznam uchazečů o přidělení bytové jednotky, u kterých bylo provedeno šetření
Usnesení č. 5617/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
informace o provedených šetřeních u žadatelů o nájem bytu.
11) žádost o udělení výjimky z Pravidel pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví
města Strakonice
Usnesení č. 5618/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s udělením výjimky z Pravidel pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města
Strakonice pro žadatelku, tzn. že nesouhlasí s podáním žádosti o byt.
12) žádost o přednostní přidělení bytu
Usnesení č. 5619/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost týkající se přednostního přidělení bytu.
13) žádost o přednostní přidělení bytu
Usnesení č. 5620/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost týkající se přednostního přidělení bytu.
14) žádost o přidělení bytu
Usnesení č. 5621/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost týkající se přidělení bytu.
15) stížnost na chování nájemníků
Usnesení č. 5622/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Ukládá
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TS Strakonice, s.r.o. zaslání výzvy nájemci, ke zjednání nápravy, a to v tom smyslu, aby se
nájemce a osoby, které byt užívají, chovali v souladu s nájemní smlouvou a nedocházelo
k rušení nočního klidu a obtěžování ostatních uživatelů bytů hlučným a nevhodným chováním.
16) stížnost na chování nájemnice
Usnesení č. 5623/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
stížnost na chování nájemnice.
17) opětovná žádost o podnájem bytu
Usnesení č. 5624/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souladu s ust. § 2275 oz., s podnájmem b.j. č. 010 pro žadatelku + 1 osoba, a to na dobu
určitou od 1.12.2018 do 30.11.2019 s tím, že souhlas s podnájmem skončí uplynutím této doby.
Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní byt ani podnájem.
18) žádost o přidělení bytové jednotky
Usnesení č. 5625/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost, týkající se přidělení bytu.
19) žádost o přidělení jiného bytu
Usnesení č. 5626/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost týkající se přidělení bytové jednotky číslo 010. Předmětná bytová jednotka nebyla zatím
předaná TS Strakonice, s.r.o.
20) žádost o souhlas s přihlášením nové nájemnice do bytu
Usnesení č. 5627/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s přihlášením nové nájemnice na služby spojené s užíváním bytu číslo 015, jehož nájemcem je
žadatelka
21) žádost o přidělení jiného bytu
Usnesení č. 5628/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost týkající se přidělení bytové jednotky č. 004. V předmětné bytové jednotce v současné
době probíhá rekonstrukce.
22) žádost o přidělení bytu
Usnesení č. 5629/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost týkající se přidělení bytové jednotky.
8

23) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 011
Usnesení č. 5630/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 011 o velikosti 1+0 a výměře 32,37 m2
s žadatelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy
o další ½ rok formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a
v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní
smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení
vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Nájemné a zálohové úhrady
za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční
nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.420,- Kč.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
24) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 012.
Usnesení č. 5631/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 012 o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m 2,
s žadatelkou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení vždy
o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.
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
1.829,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
25) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 006.
Usnesení č. 5632/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 006 o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2,
s žadatelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení vždy
o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.
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
1.829,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
26) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 009.
Usnesení č. 5633/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 009 o velikosti 1+1 a výměře 37,10 m 2,
s žadatelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení vždy
o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.
Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději
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do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši
1.883,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
27) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 005.
Usnesení č. 5634/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 005 o velikosti 1+1 a výměře 37,10 m 2,
s žadatelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení vždy
o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.
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
1.883,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
28) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 013.
Usnesení č. 5635/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 013 o velikosti 1+1 a výměře 53,57 m2,
s žadatelkou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení
vždy o další ½ rok formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a
v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní
smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení
vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Měsíční nájemné pro tuto bytovou
jednotku je stanoveno ve výši 2.864,- Kč. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení
kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která činí 8.592,- Kč. Kauce musí být složena
před uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300,
v.s. 0079901311, spravovaný TS Strakonice, s.r.o.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
29) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 008.
Usnesení č. 5636/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 008 o velikosti 2+1 a výměře 57,16 m2,
s žadatelkou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení
vždy o další ½ rok formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a
v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní
smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení
vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Měsíční nájemné pro tuto bytovou
jednotku je stanoveno ve výši 2.510,- Kč. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení
kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která činí 7.530,- Kč. Kauce musí být složena
před uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300,
v.s. 0080300807, spravovaný TS Strakonice, s.r.o.
II. Pověřuje
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starostu podpisem předmětné smlouvy.
30) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 003.
Usnesení č. 5637/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 003 o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2,
s žadatelkou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku, s možností prodloužení vždy
o další ½ rok formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 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 3.243,- Kč.
V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného, které činí 9.729,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy
na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0020600310, spravovaný
TS Strakonice, s.r.o.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
31) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 015.
Usnesení č. 5638/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 015 o velikosti 1+1 a výměře
66,60 m2, s žadatelem, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností
prodloužení o další ½ 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 3.814,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného, která činí 11.442,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy
na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0042501505, spravovaný
TS Strakonice, s.r.o.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
32) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 010.
Usnesení č. 5639/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyřazením žádosti o nájem bytu z evidence žadatelů o nájem bytu.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 010 o velikosti 2+1 a výměře 67,60 m 2,
s žadatelkou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy
o další ½ rok formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a
v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní
smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení
vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Nájemné a zálohové úhrady
za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční
nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.774,- Kč.
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Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného, která činí 11.322,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy
na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0139201002, spravovaný
TS Strakonice, s.r.o.
III. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
33) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 016.
Usnesení č. 5640/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyřazením žádosti o nájem bytu z evidence žadatelů o nájem bytu.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 016 o velikosti 2+1 a výměře 63,50 m 2,
s žadatelkou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy
o další ½ rok formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a
v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní
smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení
vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Nájemné a zálohové úhrady
za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční
nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.417,- Kč. Podmínkou uzavření
smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která činí
10.251,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený městem
Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0139101604, spravovaný TS Strakonice, s.r.o.
III. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
34) oznámení o zániku společného nájmu bytu
Usnesení č. 5641/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu č. 005,
o velikosti 2+1 (82,30 m2), je nadále evidována žadatelka.
35) Prodloužení smluv o nájmu bytu
Usnesení č. 5642/2018 (114/1)
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, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další
1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, 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. 003, o velikosti
1+0 a výměře 47,50 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1
měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
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Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.706,- Kč/měsíc.
III. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007, o velikosti 1+1 a
výměře 36,10 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018. V případě, že
žadatelka neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, 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. 008, o velikosti
1+1 a výměře 36,10 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1
měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc.
V. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání b.j. č. 016, o velikosti 1+1 a
výměře 52,78 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení smlouvy o nájmu bytu o 1
měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.036,- Kč/měsíc.
VI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o velikosti
3+1 a výměře 78,70 m2 týkajícím se prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018. V případě, že žadatel, neuhradí
nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.497,- Kč/měsíc.
VII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti
2+1 a výměře 65,37 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1
měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude mu smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.922,- Kč/měsíc.
VIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku A28, o velikosti 1+0 a
výměře 41,99 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018. V případě, že
žadatelka neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 2.246,- Kč/měsíc (přechod nájmu)
IX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001, o velikosti
1+1 a výměře 67,64 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další
3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.058,- Kč/měsíc.
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X. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.11 o velikosti
1+1 a výměře 36,10 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1
měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc.
XI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A14 o velikosti
4+1 a výměře 101,18 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další
½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením splátky dluhu a nájemného za měsíc listopad
do 25.11.2018. V případě, že žadatelé neuhradí nájemné a splátku dluhu za listopad do
25.11.2018, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 4.837,- Kč/měsíc (dotace).
XII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti
1+1 a výměře 62,20 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3
měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.732,- Kč/měsíc.
XIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002, o velikosti
2+1 a výměře 89,70 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1
měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 5.382,- Kč/měsíc.
XIV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007 o velikosti
1+1 a výměře 54,43 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o ½ roku.
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018. V případě, že
žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.117,- Kč/měsíc.
XV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti
1+1 a výměře 59,01 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3
měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude mu smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.253,- Kč/měsíc.
XVI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021 o velikosti
2+1 a výměře 75,44 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu
o ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.951,- Kč/měsíc.
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XVII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003, o velikosti 1+1 a
výměře 66,90 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíce.
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018. V případě, že
žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.014,- Kč/měsíc.
XVIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016, o velikosti
1+1 a výměře 36,10 m2 , přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu
o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc.
XIX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004, o velikosti
1+0 a výměře 43,40 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o dalších
1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.604,- Kč/měsíc.
XX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti
2+1 a výměře 80,60 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o ½ roku.
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018. V případě, že
žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.836,- Kč/měsíc.
XXI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 019 o velikosti
2+1 a výměře 76,13 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o ½ roku.
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018. V případě, že
žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jim smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.955,- Kč/měsíc.
XXII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o velikosti
1+1 a výměře 61,50 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3
měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jim
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.486,- Kč/měsíc.
XXIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti
1+1 a výměře 58,20 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3
měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude mu smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.492,- Kč/měsíc.
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XXIV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001, o velikosti
1+1 a výměře 56,20 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc.
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018. V případě, že
žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc.
XXV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011, o velikosti
1+1 a výměře 56,20 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další
1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc.
XXVI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, o velikosti
1+1 a výměře 56,20 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc.
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018. V případě, že
žadatelé neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jim smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc.
XXVII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 025, o velikosti
4+1 a výměře 83,43 m2, týkajícím se prodloužení nájmu bytu do 31. března 2019. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018. V případě, že žadatel,
neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude mu smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 4.670,- Kč/měsíc (dotace).
XXVIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002, o velikosti
2+kk a výměře 68,10 m2, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc.
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018. V případě, že
žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace).
XXIX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 005, o velikosti 2+kk a
výměře 68,10 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc.
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018. V případě, že
žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace).
XXX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007 o velikosti
3+0 a výměře 78,45 m2, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3
měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jim
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 4.825,- Kč/měsíc (dotace).
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XXXI. Pověřuje
starostu podpisem předmětných dodatků.
36) Žádost o pronájem nebytových prostorů – Sunshine cabaret z.s. a neformální skupina
Jsme Strakonice
Usnesení č. 5643/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a spolkem Sunshine Cabaret z.s.
se sídlem Švandy dudáka 737, Strakonice I, 386 01, Strakonice, jejímž předmětem bude
pronájem nebytových prostorů o výměře 110 m2 v přízemí objektu Na Ostrově 1415 ve
Strakonicích, na pozemku p.č. st. 389/2 v k.ú. Strakonice, to vše za podmínky, že bude
provedena nová elektroinstalace v objektu Na Ostrově 1415, Strakonice.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě
neplacení nájemného je výpovědní lhůta 1 měsíc, nájemné ve výši 6.000,- Kč/rok + služby
spojené s nájmem NP. Ve smlouvě budou zapracovány následující podmínky, závazky a
upozornění:
- Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu nájmu, před podpisem této smlouvy
provedl prohlídku technického stavu předmětu nájmu, a je si plně vědom stavu, v jakém se
předmět nájmu nachází, prohlašuje, že předmět nájmu vyhovuje jeho záměrům, a v tomto stavu
jej přebírá.
- prostory jsou kolaudovány jako výrobní závod. Pronajímatel výslovně upozorňuje nájemce,
že současný účel užívání předmětu nájmu v době předání, určený příslušným rozhodnutím
stavebního úřadu je odlišný od účelu užívání, uvedeného v žádosti nájemce o pronájem
uvedených prostorů, a že předmět nájmu lze k účelu uvedenému v žádosti nájemce užívat teprve
na základě rozhodnutí stavebního úřadu o změně v užívání stavby, a to na základě splnění
všech předpisů pro účel uvedený v žádosti nájemce. Smluvní strany se dohodly, že nájemce
upraví předmět nájmu, tzn. splní zákonné a technické předpisy potřebné pro účel užívání
uvedený v žádosti, včetně potřebných revizí. Veškeré náklady s tím spojené ponese nájemce.
Všechny změny na předmětu nájmu musí být před jejich vlastním uskutečněním písemně
odsouhlaseny pronajímatelem, a to na základě nájemcem jednoznačně specifikované konkrétní
změny (např. projektovou dokumentací). Provedení úprav předmětu nájmu bude nájemce ještě
před jejich vlastní realizací konzultovat s investičním technikem města a na Stavebním úřadu
MÚ Strakonice. Provedené úpravy zůstanou po skončení nájmu ve vlastnictví pronajímatele.
Při ukončení nájmu nebudou provedené úpravy žádným způsobem kompenzovány, a to ani
pokud těmito úpravami došlo ke zhodnocení předmětu nájmu.
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), dále 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).
Ve smlouvě bude zapracováno níže uvedené upozornění:
- Nájemce byl při podpisu smlouvy upozorněn na zprávu o mimořádné revizi elektrického
zařízení v uvedených prostorech, vypracovanou revizním technikem dne 14.5.2018, z níž
vyplývá, že elektrické zařízení není schopno bezpečného provozu, u některých zjištěných závad
je uvedeno velké riziko úrazu, zvýšené nebezpečí úrazu osob atd. Kopii revizní zprávy nájemce
převzal při podpisu smlouvy. Zároveň byl nájemce upozorněn, že prostory lze užívat teprve
po provedení nutných úprav, tzn. po odstranění zjištěných závad dle výše uvedené revizní
zprávy. Veškeré náklady s tím spojené (s tím související i provedení nové revize) ponese
nájemce.
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II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
37) Uzavření kupní smlouvy na odkoupení movitého majetku
Usnesení č. 5644/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a žadatelkou, jejímž předmětem bude
odkoupení kamen na dřevo zn. Bullerjan, za kupní cenu 6.000,-Kč.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
38) Přehled objednávek majetkového odboru za říjen 2018
Usnesení č. 5645/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za říjen 2018
39) Statický posudek č. 138/08/2018 zastřešení tribuny sportovního stadionu Na Sídlišti,
na pozemku p.č. st. 998 v k.ú. Strakonice
Usnesení č. 5646/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
statický posudek č. 138/08/2018 zastřešení tribuny sportovního stadionu Na Sídlišti, na
pozemku p.č. st. 998 v k.ú. Strakonice, včetně závěrů a doporučení. Konstrukce zastřešení
tribuny je nevyhovující.
40) Prodej dřevní hmoty kupujícímu firmě Eva Jirsová, v období listopad – prosinec 2018
Usnesení č. 5647/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s prodloužením termínu dodání dřevní hmoty odběrateli Evě Jirsové, Jaromíra Malého 2274,
397 01 Písek – Budějovické Předměstí, IČ 48218031, na období listopad 2018 – prosinec 2018.
II. Souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2018-00323, mezi městem Strakonice a
odběratelem Evou Jirsovou, Jaromíra Malého 2274, 397 01 Písek – Budějovické Předměstí, IČ
48218031, týkající se změny čl. II Termín dodání: Dřevina bude dodána v období listopad 2018
– prosinec 2018.
III. Pověřuje
starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2018-00323.
41) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města
Strakonice p.č. dle KN 1295/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic.
Usnesení č. 5648/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti se zřízením nové kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domu na
pozemku p.č. 117/4 v k.ú. Dražejov u Strakonic s uložením této přípojky do pozemku v majetku
města Strakonice p.č. 1295/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku.
II. Souhlasí
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s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.
42) prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 5649/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001, o velikosti
1+1 a výměře 60,50 m2, s žadatelkou, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc.
II. Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni
ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.
43) prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 5650/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004, o velikosti
1+1 a výměře 60,80 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2018.
V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2018, nebude jí smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.504,- Kč/měsíc.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětného dodatku.
44) prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 5651/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 025, o velikosti
3+kk a výměře 58,30 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 30.11.2018.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 30.11.2018, nebude jí smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace).
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětného dodatku.
45) Žádost o nákup dvojkola s elektrickým pohonem
Žadatel: spolek CESTOU VŮLE, z.s., MUDr. K. Hradeckého 1068, Strakonice, IČ:
26543010,
Usnesení č. 5652/2018 (114/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
informaci o typu a ceně dvojkola vhodného pro hendikepované děti.
II. Ukládá
řediteli MěkS zajistit nákup 1 ks dvojkola s elektrickým pohonem včetně doplňků a dopravy od
fa Loped, v.o.s., Karlštejnská 25, 252 17 Tachlovice za cenu 48.440,-Kč.
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1) Ombudsman, veřejný ochránce práv – doporučení úpravy Pravidel pro přidělování a
pronajímání bytů ve vlastnictví města Strakonice
Usnesení č. 5653/2018 (114/1a)
Rada města po projednání
I.Doporučuje ZM
upravit „Pravidla pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města Strakonice“ v článku
IV. odst. 2 takto:
„Komise ve spolupráci s bytovým úsekem majetkového odboru Městského úřadu Strakonice a
na základě zápisu z provedeného šetření v místě bydliště žadatele posoudí všechny evidované
žádosti z evidence z hlediska vhodnosti a parametrů uvolněného bytu. Při posuzování komise
přihlíží zejména k celkovým sociálním a majetkovým poměrům žadatele. V případě, že žadatel
zdůvodní žádost o nájem bytu tíživou životní situací a prokáže, že spolupracuje se sociálním
odborem Městského úřadu Strakonice a sociální odbor doporučí přidělení bytu žadateli, může
komise k tomuto přihlédnout. Při obsazování bytových jednotek bude brán velký zřetel na to,
zda žadatel pracuje a má stálý příjem (netýká se skupiny obyvatel, která pobírá invalidní či
starobní důchod), a dále bude přihlédnuto ke skutečnosti, zda má žadatel ve Strakonicích hlášen
trvalý pobyt, případně má-li žadatel pracovní vazbu na Strakonice“.
II. Doporučuje ZM
uložit majetkovému odboru vypracovat úplné znění „Pravidel pro přidělování a pronajímání
bytů ve vlastnictví města Strakonice“.
2) nabídka pozemku p.č. 1050/43 v k.ú. Dražejov u Strakonic (přijetí daru)
Usnesení č. 5654/2018 (114/1a)
Rada města po projednání
I.Doporučuje ZM
Souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice a žadatelem, jejímž
předmětem je převod pozemku p.č. 1050/43 o výměře 57 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic na
město Strakonice.
II.Doporučuje ZM
Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.
3) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč
Usnesení č. 5655/2018 (114/1a)
Rada města po projednání
I.Doporučuje ZM
Souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč:
Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Domov pro seniory Lidická 189:
- lůžko TERNO PLUS – poř. cena 25.921,60 Kč, r. poř. 2005
- stroj mycí Columbus – poř. cena 106.126,10 Kč, r. poř. 2005
- mixér SMX 600 – poř. cena 28.023,40 Kč, r. poř. 1998
- PC + monitor – poř. cena 41.714,60 Kč, r. poř. 2005
- PC + monitor – 3 ks poř. cena á 42.182,60 Kč, r. poř. 2006
- počítač COMFOR QUATTRO + Belinea – poř. cena 33.361,70 Kč, r. poř. 2006
Domov pro seniory a DZR, Rybniční 1282:
- sekačka s pojezdem – 2 ks poř. cena á 32.586,20 Kč, r. poř. 2001
- vertikulátor pro údržbu trávníku – poř. cena 40.016,- Kč, r. poř. 2001
- zved. hyg. židle PSL – 2 ks poř. cena á 82.881,75 Kč, r. poř. 2001
- tiskárna laserová HP – poř. cena 20.943,92 Kč, r. poř. 2001
- kopírka CANON NP 6512 – poř. cena 24.278,- Kč, r. poř. 2003
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- reprod. stroj CANON A4 – poř. cena 31.871,- Kč, r. poř. 2001
- PC COMFOR + monitor – poř. cena 26.102,95 Kč, r. poř. 2006
- PC HP 2400 + monitor – poř. cena 27.361,- Kč, r. poř. 2008
- stůl mycí zakrytý s dvoudřezem CNS – poř. cena 55.433,- Kč, r. poř. 2001
Ředitelství, Jezerní 1281:
- PC Comfor Quattro + monitor Belinea – poř. cena 23.506,80 Kč, r. poř. 2007
- PC Comfor Quattro + monitor Belinea – poř. cena 24.454,30 Kč, r. poř. 2007
- PC Comfor Quattro + monitor Belinea – poř. cena 25.150,- Kč, r. poř. 2006
- kopírovací stroj Set Bizhub 250 – poř. cena 192.601,50 Kč, r. poř. 2005
ZŠ Povážská Strakonice
- počítač CPU Intel – poř. cena 20.648,- Kč, r. poř. 2006
- soubor 3 ks pev. disků (HP HDD SAS DP 300G + Windows Server Device CAL) – poř. cena
29.546,- Kč, r. poř. 2012
- soubor PC - poř. cena 49.123,- Kč, r. poř. 2006
ZŠ Dukelská Strakonice
- notebook HP 673 0b/P8800/2G/15,4/250G – poř. cena 25.454,- Kč, r. poř. 2009
- výrobník nápojů – poř. cena 92.676,80 Kč, r. poř. 2002
STARZ Strakonice
- počítač CPU Intel Celeron – poř. cena 23.788,- Kč, r. poř. 2003
MŠ Lidická Strakonice:
- kopírovací stroj Canon – poř. cena 37.900,- Kč, r.poř. 2004.
4) Předání majetku do správy příspěvkové organizace STARZ Strakonice
Usnesení č. 5656/2018 (114/1a)
Rada města po projednání
I.Doporučuje ZM
Souhlasit s předáním níže uvedeného movitého majetku města Strakonice v celkové hodnotě
91.507,- Kč do správy příspěvkové organizace STARZ Strakonice, se sídlem Na Křemelce
512, Strakonice, jedná se o majetek pořízený do prostorů „Rock klubu Na Křemelce“, tj. do
prostorů, nacházejících se v objektu bez č.p., na poz. parc. č. st. 3613 v k.ú. Strakonice, jehož
vypůjčitelem je STARZ Strakonice:
- podnož a stolová deska kulatá – 3 ks á 6.257,- Kč
- podnož a stolová deska obdélníková – 3 ks á 6.257,- Kč
- podnož a stolová deska obdélníková – 1 ks á 6.258,- Kč
- židle s opěrkou – 7 ks á 1.396,- Kč
- židle bez opěrky – 10 ks á 1.231,- Kč
- židle barová – 5 ks á 1.645,- Kč
- kuchyňská linka – poř. cena 17.400,- Kč.
Dodavatelem výše uvedeného majetku je Miloš Hůda, Boženy Němcové 1317, 386 01
Strakonice.
1) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
v souvislosti se stavbou: „Příp. STL Dražejov parc.č. 905/1“
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice
V zastoupení: Hrdlička spol. s r.o., Lobezská 1526/20, 326 00 Plzeň
Usnesení č. 5657/2018 (114/1b)
Rada města po projednání
I. Revokuje
Usnesení RM č. 5537/2018 ze dne 17.10.2018
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II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení distribuční
soustavy do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 956/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic,
v souvislosti se stavbou: „Příp. STL Dražejov parc.č. 905/1“, dle sazebníku.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
2) Žádost o uzavření dohody o umožnění opravy stavby na pozemcích v majetku města
Strakonice p.č. 580/46 a 580/47 v k.ú. Strakonice.
Usnesení č. 5658/2018 (114/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti s opravou domu čp. 402 v Husově ulici s uzavřením Dohody o umožnění opravy
stavby spočívající v rekonstrukci stávající kanalizační a vodovodní přípojky a okopání celého
obvodu domu v šíři 0,5 m z důvodu umístění hydroizolace na pozemcích p.č. 580/46 a 580/47
v k.ú. Strakonice. Délka trvání dohody je do 31.12.2019.
II. Souhlasí
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.
3) I/22 Strakonice, oplocení pozemku p.č. 545/3 v k.ú. Strakonice
Rada města po projednání nepřijala k výše uvedenému bodu žádné usnesení a bude i nadále
jednat s vlastníky předmětného pozemku.
4) Vyhlášení záměru na výpůjčku níže uvedených prostorů v objektu Máchova čp. 108 ve
Strakonicích
Usnesení č. 5659/2018 (114/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na výpůjčku nebytových prostorů o výměře 335,80 m2 v objektu
Sportovní haly Máchova 108, postavené na pozemku p. č. st 3352 v k. ú. Strakonice, jedná se
o nebytové prostory v 1. NP, 2. NP, 3.NP a v buňce přilehlé k objektu, dle níže uvedeného
seznamu:
Místnost (současné výměra
využití)
m²
1. NP
sklep ski klub
14,85
klubovna házená
65,09
2. NP
201 házená (šatna č. 4) 25,58
202 házená (šatna č. 4) 6,9
211 házená (šatna č. 6) 8,9
2012 házená (šatna č.
6)
27,08
3. NP
301 klubovna šachy
19,31
311 klubovna šachy
19,31
312 ČBF kancelář +
sklad
35,62
315 ČZ kancelář
15,12
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316 ČZ kancelář
14,37
1. NP přístavba
201 házená VIP
27,76
202 házená VIP
27,76
Buňka
šatna házená
18,55
Sprcha + WC házená 9,6
Celkem
335,8
Smlouva o výpůjčce NP bude uzavřena současně s uzavřením darovací smlouvy na převod
budovy čp. 108 Máchova, Strakonice, dle smlouvy budoucí darovací.
5) Žádost Teplárny Strakonice a.s. o povolení celoročního pojezdu komunikace pro pěší v
ul. Na Ohradě u MŠ Školní z důvodu obsluhy výměníkové stanice
Usnesení č. 5660/2018 (114/1b)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s povolením Zvláštního užívání pěší komunikace ul. Na Ohradě u MŠ Školní pro obsluhu
výměníkové stanice umístěné v objektu u restaurace Hangár.
Pokud dojde k poruše v této výměníkové stanici, zažádá TST a.s. o povolení vjezdu montážního
vozidla k této VS z důvodu havárie na zařízení Teplárny a.s. Strakonice.
6) Zimní stadion – oprava střešní konstrukce dodatek ke SOD č. 2
Usnesení č. 5661/2018 (114/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s prodloužením termínu plnění zakázky „Oprava střešní konstrukce zimního stadionu Strakonice“,
kterou realizuje firma Tesařství KP s.r.o., Střídka 2 , 387 19 Čestice, IČ 06000983, do 10.6.2019
s tím, že oprava krajního pole nejvyššího oblouku se bude provádět od 10.4. 2019.
II. Pověřuje
starostu města podpisem dodatku č.2 smlouvy na realizaci stavby „ Zimní stadion – oprava střešní
konstrukce.
7) výpůjčka části pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice – připomínky
Usnesení č. 5662/2018 (114/1b)
Rada města po projednání
I. Trvá
na svém usnesení číslo 5547/2018/III, týkající se výpůjčky části pozemku p.č. 589/1 v k.ú.
Přední Ptákovice, plocha označena písmeny B a C, a to vzhledem k tomu, že zbývající část
předmětného pozemku v této lokalitě je odsouhlasena k užívání na základě usnesení RM číslo
5547/2018/I.
8) Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci
Usnesení č. 5663/2018 (114/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s povolením sjezdu z pozemku p.č. dle KN 194/10 k.ú. Přední Ptákovice ve vlastnictví žadatele
přes pozemek p.č. dle KN 194/9 k.ú. Přední Ptákovice ve vlastnictví žadatelů na místní
komunikaci na p.č. dle KN 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice ve vlastnictví města Strakonice.
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců
inženýrských sítí. Stavebníkem a zřizovatelem sjezdů je žadatel.
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9) Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci
Usnesení č. 5664/2018 (114/1b)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s povolením sjezdu z pozemku p.č. dle KN 1269/91 v k.ú. Dražejov u Strakonic ve vlastnictví
žadatele na místní komunikaci na p.č. dle KN 1269/1 k.ú. Dražejov u Strakonic ve vlastnictví
města Strakonice z důvodu možnosti obsluhy nemovitosti přes pozemek p.č. dle KN 1269/85
k.ú. Dražejov u Strakonic.
10) Stavební úpravy návsi – Starý Dražejov
Usnesení č. 5665/2018 (114/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190/I,
339 01 Klatovy. Předmětem dodatku č.1 je rozšíření předmětu plnění o navazující komunikaci
v souvislosti s průjezdem BUS, dále zpevnění sjezdů, úprava nástupiště autobusové zastávky
dle dodatečných požadavků Policie ČR, nutné zřízení uliční vpusti a dále po společném jednání
se správci inženýrských sítí realizace chrániček pod nové komunikace (vícepráce) v celkové
výši 964.729,11 Kč bez DPH. Předmětem dodatku č.1 je dále snížení předmětu plnění dle
skutečných výměr a kubatur předmětné realizace (méně-práce) o částku 586.728,- Kč bez DPH.
Dodatek č.1 k smlouvě o dílo tak na základě změnového listu č.1 představuje navýšení
stavebních prací v celkové finanční výši 378.001.11 Kč bez DPH. Termín realizace není
změnovým listem dotčen, tedy dle SOD nejpozději do 21.12.2018.
II. Pověřuje
starostu města uzavřením předmětného dodatku č.1 k SOD
11) Pan Milan Vacík, VKS stavební s.r.o., Na Dubovci, IČ 26101262 – žádost o pronájem
pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 5666/2018 (114/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 615/6 v k.ú. Nové Strakonice o výměře
cca 30 m2.
2. Odbor rozvoje
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová.
 Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace
města Strakonice
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod z důvodu rozhodnutí Krajského soudu
v Českých Budějovicích o neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Strakonice konaných ve
dnech 5. a 6. října 2018.


Informace o podání neúplného návrhu na pořízení změny Územního plánu
Strakonice na návrh fyzické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k
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pozemku nebo stavbě na území obce
Usnesení č. 5667/2018 (114/2)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
vzít na vědomí v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, informaci o podání neúplného
návrhu na pořízení změny Územního plánu Strakonice na návrh fyzické osoby, která má
vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce
 Zápis z 11. jednání komise pro rozvoj osad
Usnesení č. 5668/2018 (114/2)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
zápis z 11. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 1. 11. 2018
II. Ukládá
odboru majetkovému prověřit možnosti celoročního nasvícení kapličky v Modlešovicích
a následně předložit zprávu k projednání v radě města
III. Ukládá
odboru majetkovému zajistit povolení odstranění stavby čp. 26 na pozemku p.č.st. 15 v k.ú.
Střela, obec Strakonice
IV. Ukládá
odboru rozvoje, architektovi města, zajistit zpracování studie nového využití pozemku p.č.st.
15 v k.ú. Střela, obec Strakonice a následně projednat se zástupci osadního výboru Střela
V. Ukládá
odboru majetkovému prověřit možnosti vyčištění studní v osadě Hajská a následně předložit
zprávu k projednání v radě města
VI. Ukládá
odboru majetkovému zajistit zpracování revize lamp veřejného osvětlení v osadě Hajská
a následně předložit zprávu k projednání v radě města
VII. Ukládá
odboru dopravy projednat v dopravní komisi záměr omezení průjezdu na cestě mezi Hajskou
a Modlešovicemi
VIII. Ukládá
odboru dopravy prověřit možnosti dokončení rekonstrukce neopravené části silnice od
křižovatky s komunikací Podsrpenská směrem k Hajské
IX. Ukládá
odboru životního prostředí zjistit stav přítoku do nádrže na pozemku p.č. 945/7 v k.ú. Dražejov
u Strakonic a následně předložit zprávu k projednání v radě města
X. Ukládá
odboru dopravy projednat v dopravní komisi problematiku překračování nejvýše povolené
rychlosti na komunikaci Blatenská
XI. Ukládá
odboru dopravy projednat v dopravní komisi možnosti úprav nepřehledné křižovatky ulic
Virtova a K Dražejovu
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 Podnět k pořízení změny č. 1 regulačního plánu „Vinice – Šibeník“
Usnesení č. 5669/2018 (114/2)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s pořízením změny č. 1 regulačního plánu „Vinice – Šibeník“
II. Doporučuje ZM
uložit odboru rozvoje zajistit projednání změny č. 1 regulačního plánu „Vinice – Šibeník“
III. Ukládá
odboru rozvoje předložit podnět k pořízení změny regulačního plánu „Vinice – Šibeník“ na
projednání Zastupitelstva města Strakonice


Schválení změn v seznamu investičních záměrů základních a mateřských škol (v
rámci Místního akčního plánu vzdělávání II)
Usnesení č. 5670/2018 (114/2)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
Změny v Seznamu investičních priorit ZŠ a MŠ zřizovaných městem Strakonice, dle seznamu
změn uvedených v příloze mat.č. 114/2.


Informace k vyhlášené výzvě MŠMT V4 SPORT k podávání žádostí o investiční
dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu
2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické
základny sportu – ÚSC, SK a TJ
Usnesení č. 5671/2018 (114/2a)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Informace k vyhlášené výzvě MŠMT V4 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci
programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho
podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.
II. Nesouhlasí
s podáním žádosti o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické
základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické
základny sportu – ÚSC, SK a TJ, vzhledem k nemožnosti splnění podmínek poskytovatele
dotace k podání žádosti.
3. ŽP
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnili Ing. Brůžek a Ing. Klimešová.
 Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Strakonice za rok 2017
Usnesení č. 5672/2018 (114/3)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Strakonice za rok 2017
 Objednávky OŽP za říjen 2018
Usnesení č. 5673/2018 (114/3)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Seznam objednávek odboru životního prostředí za říjen 2018.
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4. Finanční odbor
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová.
 Rozpočtová opatření č. 139 – 147
Usnesení č. 5674/2018 (114/4)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
RO č. 139 ve výši 163.350 Kč
Účelová dotace z MMR a EU na projekt „Informační systém eCulture města Strakonice“. Cílem
projektu je prezentace kulturních památek, archivace kulturního dědictví a zpřístupnění
kulturního obsahu v digitální podobě.
Rozpočtová skladba - příjmy
146 – 0000 – 4116 – ÚZ 17 01x, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5
výdaje
146 – xxxx – 5xxx – ÚZ 17 01x, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5
RO č. 140 ve výši 250.000 Kč
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na rekonstrukci fotbalového hřiště s umělým
povrchem ve sportovním areálu Na Sídlišti, v jejímž rámci bude hřiště z bezpečnostních
důvodů zvětšeno o novou výběhovou zónu. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami
příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových
prostředků za rok 2017.
Rozpočtová skladba - výdaje
752 – 3412 – xxxx
příjmy
xxxx – xxxx – 2229
RO č. 141 ve výši 48.624 Kč
Příspěvek úřadu práce na vytvoření pracovního místa asistent prevence kriminality dle Dodatku
č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku. Na základě schváleného dodatku došlo k prodloužení doby vytvoření
pracovního místa na dobu od. 01.03.2018 do 28.02.2019. Finanční prostředky budou použity
na úhradu platů včetně povinného pojistného. V rozpočtu je již schválen příspěvek ve výši
97.284 tis. Kč.
Rozpočtová skladba - výdaje
3 – 5311 – 5xxx, ÚZ 13 101
příjmy
3 – 0000 – 4116, ÚZ 13 101
RO č. 142 ve výši 500 Kč
Přesun finančních prostředků z org. 216 – poskytování Mimořádné podpory organizovaných
aktivit pro volný čas dětí v roce 2018 na zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci
STARZ Strakonice. Podpora se poskytuje na základě darovací smlouvy mezi městem
Strakonice a daným subjektem, v případě příspěvkové organizace města formou navýšení
příspěvku na provoz organizace.
Rozpočtová skladba - výdaje
1083 – 3412 - 5331 +
výdaje
216 – 3429 – 5222 RO č. 143 ve výši 1.000 Kč
Přesun finančních prostředků z org. 216 – poskytování Mimořádné podpory organizovaných
aktivit pro volný čas dětí v roce 2018 na zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci
ZŠ F. L. Čelakovského. Podpora se poskytuje na základě darovací smlouvy mezi městem
Strakonice a daným subjektem, v případě příspěvkové organizace města formou navýšení
příspěvku na provoz organizace.
Rozpočtová skladba - výdaje
1320 – 3113 - 5331 +
výdaje
216 – 3429 – 5222 RO č. 144 ve výši 200.000 Kč
Přesuny v rámci schváleného rozpočtu městské policie Strakonice. Částka 100.000 Kč bude
převedena z prostředků určených na rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému
(dojde k úspoře finančních prostředků z důvodu získané dotace) na pořízení defibrilátoru (cca
ve výši 65.000 Kč) a narkotizační pistole, která bude používána při odchytu agresivních psů
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(cca 35.000 Kč). Částka 100.000 Kč představuje přesuny mezi položkami, které zajišťují
provoz policie, navýšení dojde zejména na položce opravy, a to z důvodu nutných oprav
služebních vozidel, dále na položce materiál a DDHM. Naopak na některých položkách dojde
k úspoře.
RO č. 145 ve výši 200.000 Kč
Přesuny v rámci majetkového odboru z prostředků určených na demolici a výstavbu nové
čističky odpadních vod v Bažantnici, která se nebude v letošním roce realizovat, na položku
opravy a údržba budov v majetku města. Finanční prostředky budou použity zejména na opravu
střechy a omítek v Euroškole, výměnu svítidel v budově městské policie, opravu střechy na
hradě.
Rozpočtová skladba - výdaje
777 – 3xxx – xxxx +
výdaje
725 – 2321 – 5171 RO č. 146 ve výši 450.000 Kč
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce veřejné osvětlení
na Křemelce (bylo realizováno v rámci stavby parkoviště na Beranově dvoře) na akci
Modlešovice – veřejné osvětlení a zásuvkový pilíř. V současné době v Modlešovicích probíhá
stavba společnosti E.ON., jejímž předmětem je uložení nových kabelových rozvodů. Město tuto
stavbu využije k uložení svých kabelových rozvodů veřejného osvětlení a rozvodů nízkého
napětí.
Rozpočtová skladba - výdaje
718 – 3631 – xxxx +
výdaje
795 – 3631 – 5171 RO č. 147 ve výši 1.540.000 Kč
Zvýšení finančních prostředků na financování služeb objednávaných městem Strakonice
u Technických služeb Strakonice s.r.o. Jedná se zejména o úhradu výdajů na údržbu zeleně, a
to především v důsledku velkého sucha (nutnost zalévat ve dvou směnách včetně víkendů) a
navýšení počtu sečí v centru města. Oproti původnímu předpokladu došlo též k navýšení výdajů
za svoz odpadkových košů. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z prodeje pozemků.
(v tis. Kč)
rozp. po skutečnost předpoklad
text
kryto
schváleno změna
změně k 01.11. čerpání
TS – služby (zeleň, koše, …)
48.000,0 1.540,0 49.540,0 43.673,6 49.540,0
Prodej pozemků 1.000,0 1.540,0 2.540,0 7.498,5
7.500,0
rozpočtová skladba
výdaje
příjmy

org
1069

paragraf položka
xxxx
xxxx
3639
3111

částka
1.540,0
1.540,0

 Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2019
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod z důvodu rozhodnutí Krajského soudu
v Českých Budějovicích o neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Strakonice konaných ve
dnech 5. a 6. října 2018.


Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na období let 2020 –
2021
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod z důvodu rozhodnutí Krajského soudu
v Českých Budějovicích o neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Strakonice konaných ve
dnech 5. a 6. října 2018.
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OZV č. 3/2018, kterou se zrušuje OZV č.3/2017 o místní poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod z důvodu rozhodnutí Krajského soudu
v Českých Budějovicích o neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Strakonice konaných ve
dnech 5. a 6. října 2018.
 Smlouva o poskytování právní služby – Dodatek č. 1
Usnesení č. 5675/2018 (114/4)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování právní služby mezi JUDr. Petrem Szabem,
advokátem, se sídlem ve Strakonicích, Školní 225, IČ: 66232368 a klientem městem
Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, IČ: 00251810, v němž se advokát zavazuje při plnění
dle této smlouvy zajistit ochranu předaných osobních údajů v souladu s požadavky GDPR.
II. Pověřuje
starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování právní služby.
Přišel Ing. Moučka
 Nájemní smlouva se smlouvou o podnájmu - pouť
Usnesení č. 5676/2018 (114/4)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy se smlouvou o podnájmu – část pozemku parc.č. 97/1 o výměře
11 700 m² a pozemku parc.č. 100/1 o výměře 6 624 m² vše v k.ú. Strakonice, za účelem umístění
pouťových atrakcí na období konání Václavské pouti ve Strakonicích v letech 2019, 2020, 2021
mezi žadatelem, jako nájemcem a městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice, IČ
00251810, jako pronajímatelem za cenu 815.000 Kč za každý rok.
II. Pověřuje
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění.
5. OIP
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Ulč
 Seznam objednávek za říjen 2018
Usnesení č. 5677/2018 (114/5)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za říjen 2018
 Dohoda o ukončení příkazní smlouvy se Stavební poradnou
Usnesení č. 5678/2018 (114/5)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s ukončením příkazní smlouvy na obstarání záležitostí zadávacího řízení pro výběr dodavatele
na akci „Informační systém eCulture města Strakonice“ dohodou o ukončení Příkazní smlouvy
se Stavební poradnou, s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ 625 08 822 z důvodu
zrušení zadávacího řízení usnesením č.5494/2018 ze dne 3.10.2018.
II. Pověřuje
starostu města podpisem dohody o ukončení Příkazní smlouvy.
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6. Odbor vnitřních věcí
 Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při
narození dítěte
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod.
7. Starosta
 Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod z důvodu rozhodnutí Krajského soudu
v Českých Budějovicích o neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Strakonice konaných ve
dnech 5. a 6. října 2018.
 Zástupce města Strakonice v Nadaci Jihočeské cyklostezky
Usnesení č. 5679/2018 (114/7)
Rada města po projednání
I. Nominuje
pana Josefa Štrébla za město Strakonice do správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky na
tříleté funkční období tj. od 1.1.2019 – 31.12.2021.


Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice – žádost o částečné omezení hodin
pro veřejnost na poště Strakonice 2.
Usnesení č. 5680/2018 (114/7a)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
dopis České pošty, Podskalská 601, 386 01 Strakonice ze dne 19.11. 2018, týkající se žádosti o
částečné omezení hodin pro veřejnost na poště Strakonice 2 z provozních důvodů - výpadek
datového spojení, týká se dne 16.11.2018.


Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice – žádost o částečné omezení hodin
pro veřejnost na poště Strakonice 2.
Usnesení č. 5681/2018 (114/7a)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
dopis České pošty, Podskalská 601, 386 01 Strakonice ze dne 21.11. 2018, týkající se žádosti o
částečné omezení hodin pro veřejnost na poště Strakonice 2, týká se dne 20.11.2018 – výpadek
datového spojení.


Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice – žádost o částečné omezení hodin
pro veřejnost na poště Strakonice 2.
Usnesení č. 5682/2018 (114/7a)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
dopis České pošty, Podskalská 601, 386 01 Strakonice ze dne 21.11. 2018, týkající se žádosti o
částečné omezení hodin pro veřejnost na poště Strakonice 2, týká se dnů od 3.12.2018 –
31.12.2018.


Armádní sportovní klub Strakonice, z.s. – žádost o bezplatné poskytnutí prostor
a služeb pro konání 20. plesu 25. plrb. dne 16.2.2019 v MěDK
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Usnesení č. 5683/2018 (114/7a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s bezplatným poskytnutím prostor MěDK Armádnímu sportovnímu klubu Strakonice, z.s. pro
konání 20. plesu 25. plrb. dne 16.2.2019 včetně bezplatného poskytnutí souvisejících služeb.
II. Ukládá
MěKS Strakonice uzavřít s Armádním sportovním klubem Strakonice, z.s. příslušnou smlouvu
dle bodu I.
8. Sociální odbor
 Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví
Usnesení č. 5684/2018 (114/8)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
zápis ze 4. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví, ze dne 30.10.2018
 Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou
1) Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 5685/2018 (114/8)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přidělením bytové jednotky č. 007 v Domě s pečovatelskou službou, přičemž smlouva o nájmu
bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další
rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou
jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve výši 50,-Kč/m2,
kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná plocha o výměře 52,34 m2, přičemž od
částky bude odečtena částka ve výši 131,00 Kč (smluvní sleva – nebyla zajištěna instalace
vařiče ani sporáku) a přičtena částka 55,- Kč (zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro
bytovou jednotku č. 007, činí 2.541,- Kč.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
2) Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 5686/2018 (114/8)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přidělením bytové jednotky č. 011 v Domě s pečovatelskou službou, přičemž smlouva o nájmu
bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další
rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou
jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve výši 50,-Kč/m2,
kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná plocha o výměře 46,64 m2, přičemž od
částky bude odečtena částka ve výši 117,00 Kč (smluvní sleva – nebyla zajištěna instalace
vařiče ani sporáku) a přičtena částka 55,- Kč (zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro
bytovou jednotku č. 011, činí 2.270,- Kč.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
3) Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
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Usnesení č. 5687/2018 (114/8)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přidělením bytové jednotky č. B26 v Domě s pečovatelskou službou, přičemž smlouva o
nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy
o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou
jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve výši 50,-Kč/m2,
kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná plocha o výměře 31,22 m2, přičemž k
částce bude přičteno 275,89 Kč (zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro bytovou
jednotku č. B26, činí 1.837,- Kč.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
4) Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 5688/2018 (114/8)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přidělením bytové jednotky č. B36 o velikosti 1+0 a výměře 33,05 m2, přičemž smlouva o
nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy
o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou
jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve výši 50,-Kč/m2,
kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná plocha o výměře 31,25 m2, přičemž k
částce bude přičteno 275,89 Kč (zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro bytovou
jednotku č. B36, činí 1.838,- Kč.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
 Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2019
Usnesení č. 5689/2018 (114/8)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s vyhlášením Programu pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2019
 Převzetí majetku nepatrné hodnoty
Usnesení č. 5690/2018 (114/8)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli v celkové hodnotě:
- peněžitá pohledávka za MONETA Money Bank, a. s., sídlo Praha 4-Michle,
Vyskočilova 1422/1a, P.S.Ć. 140 28, IČ 25672720, č.ú. 919937704/0600, ve výši
213,14Kč
- práva a povinnosti zůstavitele z nízkozůstatkové vkladní knížky 28025381/0300,
vedeného Československou obchodní bankou, a.s., IČ 000 01 350. sídlo Prafa 5,
Radlická 333/150, P.S.Č. 150 57, ve výši 4,34 Kč
- starší domácí a bytové zařízení do bytu 1+1 ve Strakonicích, na adrese Rybniční 1283
- bezcenné osobní svršky
II. Ukládá
sociálnímu a majetkovému odboru provést potřebné kroky k převzetí uvedeného majetku
nepatrné hodnoty
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 Dotace PREVENTu 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice
Usnesení č. 5691/2018 (114/8a)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice o zařazení částek představující
adekvátní finanční participaci na realizaci služeb Kontaktní centrum PREVENT Strakonice ve
výši 232.908 Kč a Jihočeský streetwork PREVENT ve výši 58.227 Kč do rozpočtu města pro
rok 2019.
9. Odbor školství a CR
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková
 Osobní příplatek ředitelky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625
Usnesení č. 5692/2018 (114/9)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
osobní příplatek ředitelky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 od 1. ledna 2019, dle přílohy
uložené na odboru školství a cestovního ruchu.
II. Ukládá
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení.
 Užití znaku města Strakonice – Bonus Card, spol s. r.o.
Usnesení č. 5693/2018 (114/9)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s užitím znaku města Strakonice společnosti Bonus Card, spol s.r.o., Smetanova 841, 755 01
Vsetín, IČO: 05215251 na poznávací omalovánky regionu Strakonicko.


Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve
Strakonicích v roce 2018
Usnesení č. 5694/2018 (114/9)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČ 02596938,
jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí
od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 13 000 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Základní uměleckou školou Strakonice, Kochana z Prachové 263, 386 01
Strakonice, IČ 60650745, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných
aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 19 000 Kč.
III. Doporučuje ZM
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01
Strakonice, IČ 00251810 a Domem dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, 386 01
Strakonice, IČ 60650834, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných
aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 30 000 Kč.
IV. Doporučuje ZM
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01
Strakonice, IČ 00251810 a FK Junior Strakonice, z. s., Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice,
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IČ 22890947, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro
volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 25 500 Kč.
V. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a TJ Dražejov, z. s., Virtova 23, 386 01 Strakonice, IČ 60650796, jejímž
předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6
do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 15 000 Kč.
VI. Doporučuje ZM
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01
Strakonice, IČ 00251810 a Tělovýchovnou jednotou Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128,
386 01 Strakonice, IČ 16820088, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory
organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši
33 000 Kč.
VII. Doporučuje ZM
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01
Strakonice, IČ 00251810 a TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČ
00475921, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro
volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 56 500 Kč.
VIII. Doporučuje ZM
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01
Strakonice, IČ 00251810 a Tělocvičnou jednotou Sokol Strakonice, Na Stráži 340, 386 01
Strakonice, IČ 60829265, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných
aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 20 500 Kč.
IX. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a HC Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČ 46687769, jejímž
předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6
do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 12 500 Kč.
X. Doporučuje ZM
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01
Strakonice, IČ 00251810 a Basketbalovým klubem Strakonice z. s, Máchova 1113, 386 01
Strakonice, IČ 42386748, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných
aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 23 000 Kč.
XI. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČ 22728911,
jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí
od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 9 500 Kč.
XII. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Martinou Bílkovou, Na Stráži 259, 386 01 Strakonice, IČ 03226956, jejímž
předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6
do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 14 500 Kč.
XIII. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Martinou Vondráčkovou, Bavorova 27, 386 01 Strakonice, IČ 76440907, jejímž
předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6
do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 14 500 Kč.
XIV. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
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IČ 00251810 a Taneční skupinou Rozálie Strakonice, Tržní 1152, 386 01 Strakonice, IČ
26992019, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro
volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 3 000 Kč.
XV. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a CTS Sluníčko, Tržní 815, 386 01 Strakonice, IČ 22871365, jejímž předmětem
je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve
Strakonicích v roce 2018 ve výši 3 000 Kč.
XVI. Doporučuje ZM
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01
Strakonice, IČ 00251810 a Sdružením rodičů při ZŠ Dukelská Strakonice, z. s., Dukelská 166,
386 01 Strakonice, IČ 47253321, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory
organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši
59 000 Kč.
XVII. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Spolkem rodičů při ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, z. s., 386 01
Strakonice, IČ 46668489, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných
aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 6 000 Kč.
XVIII. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ Povážská Strakonice, z. s. Nad Školou
560, 386 01 Strakonice, IČ 01721305, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory
organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši
2 000 Kč.
XIX. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Judo club Kidsport, z. s., U Záběhlického zámku 57/2a, 106 00 Praha 10, IČ
22899596, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro
volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 1 000 Kč.
XX. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Prácheňáčkem, z. s., Mírová 831, 386 01 Strakonice, IČ 65053800, jejímž
předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od
6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 9 500 Kč.
XXI. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Junák – český skaut, středisko Strakonice, z. s., Na Křemelce 308, 386 01
Strakonice, IČ 63289946, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných
aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 4 500 Kč.
XXII. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Tenis klub Strakonice, spolek, Máchova 178, 386 01 Strakonice, IČ 16820037,
jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí
od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 2 000 Kč.
XXIII. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Štěpánem Reisingerem, Žižkova 850, 386 01 Strakonice, IČ 72154586, jejímž
předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6
do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 2 000 Kč.
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XXIV. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Kanoistickým klubem Otava Strakonice, z. s., Radomyšlská 522, 386 01
Strakonice, IČ 46668152, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných
aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 3 000 Kč.
XXV. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Potápěči Strakonice o. s., Kosmonautů 1242, 386 01 Strakonice, IČ 22662057,
jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí
od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 500 Kč.
XXVI. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a SK Fight Pro Strakonice, z. s., Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01
Strunkovice nad Volyňkou, IČ 26674190, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory
organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši
500 Kč.
XXVII. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice, z. s., Mlýnská 1086, 386 01 Strakonice,
IČ 65956869, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro
volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 4 000 Kč.
XXVIII. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a SK Fudochi-Kan, z. s., Mánesova 1219, 386 01 Strakonice, IČ 02488191, jejímž
předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6
do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 1 000 Kč.
XXIX. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Agoge s.r.o., Volyňská 108, 386 01 Strakonice, IČ 28134583, jejímž předmětem
je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve
Strakonicích v roce 2018 ve výši 2 000 Kč.
XXX. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strakonice, Sokolovská 38, 386 01
Strakonice, IČ 65016980, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných
aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 9 500 Kč.
XXXI. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Duhou Husot, Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice, IČ 63290367,
jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí
od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 4 500 Kč.
XXXII. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Rodinným centrem Beruška Strakonice, z. s., Lidická 194, 386 01 Strakonice,
IČ 27006107, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro
volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 1 000 Kč.
XXXIII. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Osm a půl Opice, z. s., Zeyerovo nábřeží 262, 386 01 Strakonice, IČ 22881646,
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jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí
od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 1 500 Kč.
XXXIV. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Cobra ryu Strakonice z. s. Volyňská 157, 386 01 Strakonice, IČ 22688919,
jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí
od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 500 Kč.
XXXV. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Římskokatolická farnost Strakonice, Velké náměstí 4, 386 01 Strakonice, IČ
65016963, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro
volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 2 500 Kč.
XXXVI. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Apoštolskou církví, sbor bez hranic Praha, Korunní 926/30, 120 00 Praha, IČ
73632368, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro
volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 1 500 Kč.
XXXVII. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Ing. Marcelou Bastiánovou, Hallova 312, 386 01 Strakonice, IČ 61487571,
jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí
od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 3 500 Kč.
XXXVIII. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Irenou Brázdovou, Podsrp 200, 386 01 Strakonice, IČ 65017439, jejímž
předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6
do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 1 000 Kč.
XXXIX. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Tanečním klubem Čtyřlístek Strakonice, z. s., Nová 227, 386 01 Strakonice, IČ
26565641, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro
volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 500 Kč.
XL. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Ski klubem Strakonice, zapsaný spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČ
60090022, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro
volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 1 500 Kč.
XLI. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Michaelou Haladovou, Obránců míru 1259, 386 01 Strakonice, IČ 88090400,
jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí
od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 500 Kč.
XLII. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Spolek orientačních Sportů Strakonice, Prof. Skupy 715, 386 01 Strakonice, IČ
03006158, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro
volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 2 000 Kč.
XLIII. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Veselá věda z. ú., Podhorská 1050/45, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 03657914,
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jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí
od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 1 000 Kč.
XLIV. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Mgr. Kateřinou Herold, Povážská 356, 386 01 Strakonice, IČ 88245632, jejímž
předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6
do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 500 Kč.
XLV. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizací Strakonice, Katovická 175,
386 01 Strakonice, IČ 46666231, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory
organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši
500 Kč.
XLVI. Pověřuje
starostu města podpisem shora uvedených darovacích smluv.
 Zápis z 31. komise pro sport 22. 10. 2018
Usnesení č. 5695/2018 (114/9)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
zápis z 31. komise pro sport ze dne 22. 10. 2018.


Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu
a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2019
Usnesení č. 5696/2018 (114/9)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s vyhlášením Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu
a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2019.
II. Souhlasí
s užitím znaku města Strakonice žadateli, kterým byla poskytnuta dotace, dle konkrétního
opatření Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních
volnočasových aktivit pro rok 2019.


Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu
a ostatních volnočasových aktivit dospělých pro rok 2019
Usnesení č. 5697/2018 (114/9)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s vyhlášením Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu
a ostatních volnočasových aktivit dospělých pro rok 2019.
II. Souhlasí
s užitím znaku města Strakonice žadateli, kterým byla poskytnuta dotace, dle konkrétního
opatření Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních
volnočasových aktivit pro rok 2019.
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 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2019
Usnesení č. 5698/2018 (114/9)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s vyhlášením Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2019.
II. Souhlasí
s užitím znaku města Strakonice žadateli, kterým byla poskytnuta dotace, dle konkrétního
opatření Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2019.
 Zápis z 31. komise pro kulturu 25. 10. 2018
Usnesení č. 5699/2018 (114/9)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí:
zápis z 31. komise pro kulturu ze dne 25. 10. 2018.
 Užití znaku města Strakonice – ČSAD STTRANS a. s., HOCHTIEF CZ a. s.
Usnesení č. 5700/2018 (114/9a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s užitím znaku města Strakonice ČSAD STTRANS a. s., U Nádraží 984, 386 01 Strakonice,
IČ 46678468 a Hochtief CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ 46678468 na
materiálech ke slavnostnímu otevření nového dopravního terminálu ve Strakonicích, které se
uskuteční dne 4. prosince 2018.
10. MěÚSS
 Přijetí darů
Usnesení č. 5701/2018 (114/10)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přijetím darů dle § 27, odst. 7, písm. b), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 pro potřeby Denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé,
Ellerova 160, 386 01 Strakonice
od pí Ivety Váňové, firma Kochanka, s. r. o.
se sídlem Palackého náměstí 86, 386 01 Strakonice
IČO: 28070208, DIČ: CZ28070208
peněžní dar v celkové výši 6 500 Kč
 pro soutěžící v rámci plaveckých závodů pořádaných Denním stacionářem
pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, Ellerova 160, 386 01 Strakonice, které
se budou konat ve středu 5. prosince 2018 v areálu Plaveckého stadionu, Na Křemelce
305, 386 01 Strakonice
od Měšťanského pivovaru Strakonice
se sídlem Podskalská 324, 386 01 Strakonice
IČO: 26068273, DIČ: CZ26068273
věcný dar v celkové hodnotě 3 500 Kč
 20 ks dárkového balení piva
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II. Ukládá
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace.
 Oprava střechy Domova pro seniory v Lidické ulici čp. 189, 386 01 Strakonice
Usnesení č. 5702/2018 (114/10)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se „Opravy střechy Domova pro seniory v Lidické ulici čp. 189, 386
01 Strakonice“
II. Ukládá
majetkovému odboru zajistit plnění potřebných úkonů spojených s opravou střechy „Domova
pro seniory v Lidické ulici čp. 189, 386 01 Strakonice“ včetně zpracování projektové
dokumentace k výše uvedené investiční akci.
11. Technické služby Strakonice s.r.o.
 Návrh ceny vodného a stočného na rok 2019, nájemné z vodohospodářské
infrastruktury za rok 2019
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod z důvodu rozhodnutí Krajského soudu
v Českých Budějovicích o neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Strakonice konaných ve
dnech 5. a 6. října 2018.

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta

p. Josef Štrébl v.r.
místostarosta
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