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   - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 

 Z á p i s 

z  79. jednání Rady města Strakonice 

konaného 28. června 2017 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Přítomni:      7 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta  

          p. Jungvirt – místostarosta 

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

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

Program:  

                    

 

1. Majetkové záležitosti          

         Usnesení č. 3657/2017 - č. 3687/2017 
2. Odbor ŽP   

 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 

            Usnesení č. 3688/2017 

 Koncept metodiky kontroly údržby zeleně, strojního čištění komunikací a veřejných 

prostranství a ručního úklidu města 

            Usnesení č. 3689/2017 
3. Odbor školství a CR  

 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ A. B. Svojsíka  

     Usnesení č. 3690/2017 

 Platový výměr Bc. Gabriely Jánské, ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 

410  

            Usnesení č. 3691/2017 

 Zápis ze 17. jednání Komise školství ze dne 15.06.2017 

           Usnesení č. 3692/2017 

 Použití investičního fondu Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 

           Usnesení č. 3693/2017 
4. Odbor informatiky a provozu  

 Seznam objednávek 

           Usnesení č. 3694/2017 
5.Starosta         

 25. protiletadlový raketový pluk, Strakonice – bezplatné užívání prostor I.,II., a III. nádvoří 

strakonického hradu, areálu letního kina a prostoru před letním kinem 

            Usnesení č. 3695/2017 

 Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., Husova 9, České Budějovice - žádost o 

udělení záštity a poskytnutí finančního příspěvku nad akcí „Týden vzdělávání dospělých“ 

            Usnesení č. 3696/2017 

 Zastupování tajemníka městského úřadu v době jeho nepřítomnosti 

           Usnesení č. 3697/2017 
6.MP         

 Zápis z jednání komise pro bezpečnost  

           Usnesení č. 3698/2017 
7. ZŠ Dukelská  

  Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava 

gymnastického sálu“ 

           Usnesení č. 3699/2017 
8. Finanční odbor 
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 Rozpočtová opatření č. 56 – 66 

            Usnesení č. 3700/2017 
 

9. Odbor rozvoje        

 Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele „Architektonické studie 

nového areálu domova pro seniory v lokalitě Jezárky ve Strakonicích“ 

           Usnesení č. 3701/2017 

 Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele „Dopravně – 

urbanistické studie komunikace Katovická ve Strakonicích“ 

           Usnesení č. 3702/2017 

 Připojení města Strakonice k aktivitám projektu „e-Road Písek – Deggendorf“ 

           Usnesení č. 3703/2017 

 Užití znaku města Strakonice – soutěž Kompas   

           Usnesení č. 3704/2017 

 Projekt „Informační systém eCulture města Strakonice“ - podání žádosti o dotaci a 

spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice    

           Usnesení č. 3705/2017 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Pořízení vybavení a oprava 

požární techniky pro JPO III/2 Strakonice“ 

                     Usnesení č. 3706/2017 

10. MP             

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:„Strakonice – 

zkvalitnění záznamu městského kamerového dohlížecího systému“ 

     Usnesení č. 3707/2017 
11. Tajemník – úsek personalistiky a mezd 

 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období I. pololetí 2017  

            Usnesení č. 3708/2017

                              

 

 

79. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Hrdlička v 15:40 hodin v malé zasedací 

místnosti MěÚ Strakonice po skončení jednání Valné hromady DUDÁK - Měšťanský pivovar 

Strakonice a.s.  S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 

projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 

 

 

1. Majetkové záležitosti  

Projednávání bodu 1 se zúčastnila Ing. Narovcová      

   

1) Martin Hoch, IČ 74646621 žádost o  pronájem části pozemku  

Usnesení č. 3657/2017 (79/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s pronájmem části pozemku 1269/1 o výměře cca 240 m2, v k.ú. Dražejov u Strakonic, za účelem užívání 

pozemku, které bude sloužit pro návštěvníky restaurace Myslivna, jeho následného oplocení a umístění 

herních prvků. Nájemní smlouva bude uzavřena s panem Martinem Hochem, IČ 74646621, za cenu 

2.400,-Kč/rok, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 

 

2) Prodloužení smluv o nájmu bytu 

Usnesení č. 3658/2017 (79/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005, o velikosti 1+1 a 

výměře 37,10 m2 s paní Žanetou Grundzovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 
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bytu  o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. 

V případě, že Žaneta Grundzová, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.883,- Kč/měsíc. 

II. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008, o velikosti 1+1 a 

výměře 36,10 m2 s paní Denisou Žigovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu     

o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, 

že Denisa Žigová, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- 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 s paní Patricií Bledou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 

měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, že Patricie 

Bledá, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 

IV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, o velikosti 1+1 a 

výměře 36,10 m2 s paní Zdeňkou Murgáčovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. 

V případě, že Zdeňka Murgáčová,  neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, 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 bytové jednotky č.011, o velikosti 1+1 a 

výměře 36,10 m2 s paní Simonou Horváthovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen  do 25.6.2017. 

V případě, že Simona Horváthová, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva 

o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 

VI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003, o velikosti 1+1 a výměře 

66,90 m2 s paní Jaroslavou Hrdinovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další 1 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, 

že Jaroslava Hrdinová, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.014,- Kč/měsíc. 

VII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku A28, o velikosti 1+0 a výměře 

41,99 m2 s paní Marií Cinovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 

měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, že Marie 

Cinová, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 2.246,- Kč/měsíc (přechod nájmu) 

VIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 014, o velikosti 1+1 a 

výměře 36,10 m2 s paní Alžbětou Lackovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, 

že Alžběta Lacková, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 

IX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B11, o velikosti 1+1 a 

výměře 57,27 m2 s paní Irenou Balogovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, 
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že Irena Balogová, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.187,- Kč/měsíc. 

X. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A13, o velikosti 2+1 a 

výměře 62,90 m2 s panem Júliem Sivákem a panem Markem Miškovčíkem (dříve Sivákem), přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc červen do 25.6.2017 a uhrazením splátky dluhu za měsíc  červen do 25.6.2017. 

V případě, že pan Július Sivák a pan Marek Miškovčík, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc 

červen do 25.6.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.848,- Kč/měsíc (dotace) 

XI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o velikosti 2+1 a 

výměře 69,10 m2 s paní Janou Všivákovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, 

že Jana Všiváková, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.041,- Kč/měsíc 

XII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001, o velikosti 1+1 a 

výměře 56,20 m2 s paní Evou Grundzovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, že Eva 

Grundzová, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc 

XIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010, o velikosti 1+0 a 

výměře 43,70 m2 s paní Dagmar Zubrikovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 30.6.2017. V případě, 

že Dagmar Zubriková, neuhradí nájemné za měsíc červen do 30.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 2.359,- Kč/měsíc (dotace) 

XIV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013, o velikosti 1+1 a 

výměře 53,57 m2 s paní Zuzanou Hermanovou (dříve Martincovou), přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 

30.6.2017. V případě, že Zuzana Hermanová (dříve Martincová), neuhradí nájemné za měsíc červen do 

30.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.864,- Kč/měsíc (dotace) 

XV. 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 paní Janou Kopeckou (dříve Kolorosovou), přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 

30.6.2017. V případě, že Jana Kopecká, neuhradí nájemné za měsíc červen do 30.6.2017, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace) 

XVI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, o velikosti 1+1 a 

výměře 56,20 m2 s manž. Karlem a Brigitou Irdzovými, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu o 1 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. 

V případě, že manž. Irdzovi, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jim smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc 
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XVII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 02, o velikosti 2+kk a 

výměře 68,10 m2 s paní Lenkou Svobodovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením splátky dluhu za měsíc červen a uhrazením nájemného 

za měsíc červen do 30.6.2017. V případě, že Lenka Svobodová, neuhradí splátku dluhu a nájemné za 

měsíc červen do 30.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.918,- Kč/měsíc (dotace). 

XVIII. 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 paní Ivetou Ferencovou, Velké náměstí 49, Strakonice, přičemž předmětem dodatku 

bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen 

do 25.6.2017. V případě, že paní Iveta Ferencová, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.504,- Kč/měsíc 

XIX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 05, o velikosti 2+kk a výměře 

68,10 m2 s paní Věrou Landsingerovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 

měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, že Věra 

Landsingerová, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí nájemní smlouva 

prodloužena.  

Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace) 

XX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B41, o velikosti 2+1 a 

výměře 85,14 m2 s paní Dagmar Stárkovou (dříve Říhovou), přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 

25.6.2017. V případě, že Dagmar Stárková (dříve Říhová), neuhradí nájemné za měsíc červen do 

25.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.813,- Kč/měsíc (dotace). 

XXI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011, o velikosti 1+1 a 

výměře 56,20 m2 s paní Zdeňkou Rybákovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. 

V případě, že paní Zdeňka Rybáková, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc. 

XXII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016, o velikosti 1+1 a 

výměře 36,10 m2 s paní Helenou Irdzovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, že paní 

Helena Irdzová, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 

XXIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o velikosti 3+1 a 

výměře 78,70 m2 pro pana Josefa Janečka, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za  měsíc červen do 25.6.2017. V případě, že 

pan Josef Janeček, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.497,- Kč/měsíc 

XXIV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 1+1 a 

výměře 58,20 m2 s panem Jaroslavem Pohlodkem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. 

V případě, že pan Pohlodko, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  
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Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.492,- Kč/měsíc 

XXV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 1+1 a 

výměře 36,10 m2 s paní Věrou Hrehovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením splátky dluhu za měsíc červen a uhrazením nájemného za 

měsíc červen do 25.6.2017. V případě, že paní Věra Hrehová, neuhradí splátku dluhu a nájemné za 

měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 

XXVI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o velikosti 2+1 a 

výměře 89,70 m2 s paní Beatou Grundzovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením splátky dluhu a nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. 

V případě, že paní Beata Grundzová, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc červen do 25.6.2017, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 5.382,- Kč/měsíc 

XXVII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A39, o velikosti 2+1 a 

výměře 57,44 m2, s paní Martinou Rovňankovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, 

že Martina Rovňanková, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 2.746,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVIII. Souhlasí  

uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  A44 o velikosti 1+1 a výměře 

43,89 m2 pro paní Olgu Malíkovou (dříve Horváthovou), přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu o dalších ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. 

V případě, že paní Olga Malíková, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva 

o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.067,- Kč/měsíc (dotace) 

XXIX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 025 o velikosti 4+1 a 

výměře 83,43 m2  s panem Michalem Sivákem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 3 měsíce.  Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. 

V případě, že pan Michal Sivák, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude mu smlouva 

o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 4.670,- Kč/měsíc (dotace) 

XXX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 2+kk a 

výměře 59,83 m2 s manž. Václavem a Izabelou Grundzovými, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen 

do 25.6.2017. V případě, že manželé Grundzovi, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, 

nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 3.420,- Kč/měsíc (dotace) 

XXXI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021 o velikosti 2+1 a 

výměře 55,74 m2 s paní Gabrielou Mrázovoupřičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, že paní 

Gabriela Mrázová, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.258,- Kč/měsíc 

XXXII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001, o velikosti 3+1 a 

výměře 74,60 m2 s manž. Petrem a Jidřiškou Kůsovými, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. 
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V případě, že manž. Kůsovi, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jim smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.476,- Kč/měsíc. 

XXXIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 2+1 a 

výměře 65,90 m2 s paní Lucií Pohlotkovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, 

že paní Lucie Pohlotková, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena. 

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.954,- Kč/měsíc 

XXXIV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 1+1 a 

výměře 56,20 m2, s paní Naděždou Novotnou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, 

že paní Naděžda Novotná neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc 

XXXV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 1+1 a 

výměře 56,20 m2 s panem Jaromírem Kůsem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, že 

pan Jaromír Kůs neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc 

XXXVI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005 o velikosti 1+1 a 

výměře 56,20 m2 s paní Markétou Kalčíkovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, 

že paní Markéta Kalčíková neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc 

XXXVII. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013 o velikosti 1+1 a výměře 56,20 

m2 s panem Jaroslavem Pohlodkem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 

3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, že pan 

Jaroslav Pohlodko neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc 

XXXVIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti 2+kk a 

výměře 57,35 m2 s manž. Mgr. Karlem a Magdalenou Finkovými, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu do 30. 6.2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 

30.6.2017. V případě, že manželé Finkovi, neuhradí nájemné za měsíc červen do 30.6.2017, nebude jim 

smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 3.085,- Kč/měsíc (dotace) 

XXXIX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 024, o velikosti 1+1 a 

výměře 63,91 m2 s paní Janou Hrabákovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 30.6.2017. V případě, 

že paní Jana Hrabáková, neuhradí nájemné za měsíc červen do 30.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 3.388,- Kč/měsíc (dotace) 
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XL. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 030, o velikosti 3+0 a 

výměře 58,30 m2 s paní Zuzanou Kunešovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 31.1.2018. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2017. V případě, že 

paní Zuzana Kunešová, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2017, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 3.585,- Kč/měsíc (dotace) 

XLI. Pověřuje 

starostu podpisem předmětných dodatků. 

 

4) Přehled objednávek majetkového odboru za květen 2017 

Usnesení č. 3659/2017 (79/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za květen 2017 

 

5) Úprava usnesení č. 3631/2017 (78/1a) ze dne 14.6.2017 - DUDÁK – Měšťanský pivovar 

Strakonice, a.s. - nájemní smlouva a pachtovní smlouva na užívání nebytových prostorů 

v majetku města Strakonice + movitého majetku, nacházejícího se v těchto prostorech  

Usnesení č. 3660/2017 (79/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

- s úpravou výměry propachtovaných NP v objektu čp. 831 v ul. Mírová ve Strakonicích (Dům kultury 

Strakonice) na poz. p.č.st. 1015/1 v k.ú. Strakonice, konkrétně se jedná o prostory restaurace s kuchyní, 

výčep se společným sklepem, společné sociální a vstupní prostory a chodby + movitý majetek, 

nacházející se ve výše uvedených prostorech, přičemž výměra 202,60 m2 uvedená v usnesení RM č. 

3631/2017 (78/1a) ze dne 14.6.2017,  bude opravena na výměru skutečně užívaných NP, a sice na 286,60 

m2 

- s doplněním výměry propachtovaných nebytových prostorů v objektu čp. 831 v ul. Mírová ve 

Strakonicích (Dům kultury Strakonice) na poz. p.č.st. 1015/1 v k.ú. Strakonice, konkrétně se jedná o 

prostory baru a jeho skladů + movitý majetek, nacházející se ve výše uvedených prostorech, s tím, že 

výměra propachtovaných prostorů je 41 m2.  

 

6) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odkup dřevní hmoty z lesů města 

Strakonice v období červen – září 2017 

Usnesení č. 3661/2017 (79/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením poptávkového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 

nabídek pro výběr odběratele dřevní hmoty z lesů města Strakonice v období červen – září 2017. 

Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou Městské lesy Volary s.r.o., V Kasárnách 645, 384 51 Volary, 

IČ 25185080, za cenu 575.000,- Kč bez DPH, termín plnění v průběhu měsíce června až září 2017.  

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy s firmou Městské lesy Volary s.r.o., V Kasárnách 645, 384 51 Volary, IČ 

25185080, za cenu 575.000,- Kč bez DPH, termín plnění v průběhu měsíce června až září 2017 (text 

kupní smlouvy – viz příloha č. 2). 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
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7) Vydání závazného stanoviska – doplatek na bydlení 

Usnesení č. 3662/2017 (79/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  

s vydáním kladného závazného stanoviska dle ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb.,   o pomoci v 

hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti Úřadu práce ČR, ze dne 16.6.2017 Krajské 

pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Strakonice, týkající se žádosti o doplatek na 

bydlení u osoby, která trvale nebydlí ve Strakonicích, uvedené v přiloženém seznamu o doplatek na 

bydlení ze dne 21.6.2017.  

II. Pověřuje 

starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem výše uvedeného stanoviska osobě, uvedené v příloze 

tohoto usnesení. 

 

8) Výpověď nájemní smlouvy – Mgr. Petr Kollros 

Usnesení č. 3663/2017 (79/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 18.1.2002 mezi  městem Strakonice a Mgr. Petrem Kollrosem, 

podanou nájemcem dne 14.6.2017, s tím, že výpovědní lhůta je 3 měsíční a nájem tedy skončí ke dni 

30.9.2017. 

II. Nesouhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů v I. poschodí objektu Zimního stadionu, Na 

Křemelce 512 ve Strakonicích o výměře 133 m2  (fitness centrum), s tím, že prostory budou ponechány 

pro další využití příspěvkové organizaci STARZ Strakonice. 

 

9) Žádost TS Strakonice s.r.o., Raisova 274, Strakonice o souhlas s realizací výměny oken 

v pronajatých NP 

Usnesení č. 3664/2017 (79/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s provedením výměny oken administrativní budovy v severozápadní části  areálu, jehož nájemcem je na 

základě smlouvy o nájmu nebytových prostor a ostatních ploch č. 03-243 uzavřené s městem Strakonice 

dne 20.8.2003 spol. TS Strakonice s.r.o., s tím, že  tato akce bude  hrazena z prostředků společnosti TS 

Strakonice s.r.o..  

 

10) Žádost paní Kateřiny Benešové 

Usnesení č. 3665/2017 (79/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím prostorů o celkové výměře 34 m2 v přízemí objektu Jiřího z Poděbrad 772 ve Strakonicích 

paní Kateřině Benešové, za účelem uskladnění věcí z domu, v němž provádí rekonstrukci, a to na dobu 

nezbytně nutnou, nejdéle však 1 rok. Paní Benešová nebude využívat sociální zařízení v uvedeném 

objektu, které je společné s dalšími nájemci a prostor nebude vytápěn.  

 

11) Areál bývalé přádelny: Ukončení nájemních smluv, jejichž předmětem je pronájem NP 

v objektu Přádelny, Na Dubovci 140, Strakonice a Dohody o zajištění správy, provozu, údržby a 

oprav 

Usnesení č. 3666/2017 (79/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s revokací usn. RM č. 3449/2017 ze dne 17.5.2017 a usn. č. 3564/2017 ze dne  31.5.2017. 
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II. Souhlasí 

s ukončením níže uvedených nájemních smluv, které byly uzavřeny mezi městem Strakonice a níže 

uvedenými nájemci a jejichž předmětem je pronájem NP v objektu Přádelny, Na Dubovci 140, 

Strakonice, na poz. p.č. st. 15/8 v k.ú. Nové Strakonice: 

- IDEAL AUTOMOTIVE BOR s.r.o., - nájemní smlouvy č. 2015-00356 a 2015-00357  

- Zdeněk Hadrava,– nájemní smlouva č. 2015-00358 

- David Šmitmajer, - nájemní smlouva č. 2015-00359 

- ELISA Computer s.r.o., - nájemní smlouva č.2015-00373 

- STARNET s.r.o.,  - nájemní smlouva č. 2015-00374 

- Pavel Švec, - nájemní smlouva č. 2016-00592 

- Jakub Čimera, - nájemní smlouva č. 2016-033 

- Matěj Havlík, - nájemní smlouva č. 2017-00162 

- Jaroslav Rejžek, - nájemní smlouva č 2017-00165 

- Osm a půl Opice z.s., - nájemní smlouva č 2017-00194 

- Milan Uhlík,– Dohoda o zajištění správy, provozu, údržby a oprav a sice dohodou ke dni 31.7.2017. 

III. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušných dohod.  

 

13) Stavební úpravy Domova důchodců v Rybniční ulici 

Usnesení č. 3667/2017 (79/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se zadáním zpracování jednostupňové projektové dokumentace včetně projednání a vyřízení stavebního 

povolení na akci „Stavební úpravy Domova důchodců v Rybniční ulici za účelem zvýšení kapacity 

společenského sálu“, společnosti ATELIER Penta s.r.o., za částku 87.000,- Kč bez DPH. 

 

14) Oprava usnesení RM č. 3601/2017 týkajícího se uzavření dohody  o uložení inženýrských sítí 

v souvislosti se zřízením nové plynovodní přípojky pro rodinný dům čp. 340 ve Starém Dražejově  

Usnesení č. 3668/2017 (79/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s opravou usnesení RM č. 3601/2017 týkajícího se uzavření dohody o uložení inženýrských sítí 

v souvislosti se zřízením nové plynovodní přípojky pro rodinný dům čp. 340 ve Starém Dražejově. 

Plynovodní přípojka bude uložena do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 91/8 a 1293/2 v k.ú. 

Dražejov u Strakonic. 

 

1) Průmyslová zóna Hajská  

Projednávání výše uvedeného bodu se zúčastnily Ing. Narovcová a Mgr. Nejdlová 

 

Usnesení č. 3669/2017 (79/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej následující pozemků ve vlastnictví města Strakonice: 

- parc. č. 1112/1 o výměře 54.630 m2 - s výjimkou části pozemku, která je územním plánem určena pro 

budoucí obchvat (viz. grafická příloha) 

- parc. č. 1098/2 o výměře 9.506 m2, - s výjimkou části pozemku, která je územním plánem určena pro 

budoucí obchvat (viz. grafická příloha) 

- parc. č. 1108/1 o výměře 8.330 m2,  

- parc. č. 1097 o výměře 8.440 m2, - s výjimkou části pozemku, která je územním plánem určena pro 

budoucí obchvat (viz. grafická příloha) 

- parc. č. 1109/3 o výměře 14.065 m2,  

- parc. č. 1114/1 o výměře 19.642 m2 - s výjimkou části pozemku, která je územním plánem určena pro 

budoucí obchvat (viz. grafická příloha) 

- parc. č. 1109/5 o výměře 1.649 m2, 
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- parc. č. 1109/4 o výměře 465 m2, 

- parc.č 1111/5 o výměře 26m2 

v katastrálním území Strakonice 

- parc. č. 88/3 o výměře 5437 m2,  

- parc. č. 88/2 o výměře 248 m2,  

v katastrálním území Přední Ptákovice.   

Prodej je možné realizovat i po částech, které budou tvořit smysluplně logicky ucelené celky.  

 

1) Výběrové řízení malého rozsahu na realizaci stavby: ,,Rekonstrukce elektroinstalace MŠ 

Holečkova 413 Strakonice“ 

Usnesení č. 3670/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu provedeného komisí pro otevírání obálek, 

posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele díla: „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ 

Holečkova 413 Strakonice“   

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy na provedení díla „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Holečkova 413 Strakonice“ 

s firmou Miroslav Pařízek, J.Mukařovského 2434, Písek 397 01, za cenu 1 020 820,97,- Kč  včetně  

DPH, termín realizace do 18.8.2017. 

starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 

 

2) Uvolněná bytová jednotka č. 001 o velikosti 1+0 (23,85 m2)  v domě č.p. 406, ul. Nádražní,  

Strakonice II  

Usnesení č. 3671/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s obsazením bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+0 (23,85 m2), v domě č.p. 406, ul. Nádražní, 

Strakonice II, přímým prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena bytu č. 001/406, ul. 

Nádražní, Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku je 

stanovena ve výši 199.000,- Kč. 

II. Ukládá 

majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 

 

4)  Pan Ondřej Had,   IČ 02868091 – žádost  o pronájem části pozemku – vyhlášení záměru  

Usnesení č. 3672/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem části  pozemku p.č. 1322/1 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Strakonice, za 

účelem zřízení letní obslužné zahrádky. 

Tento souhlas nenahrazuje souhlas dotčených odborů MěÚ Strakonice a souhlas dalších dotčených 

orgánů.  

Potřebné souhlasy si zajistí žadatel sám.   

 

5) WIP Reklama spol. s r.o., Školní 3, 370 10 České Budějovice – žádost    dočasný pronájem 

pozemku  

Usnesení č. 3673/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s pronájmem části pozemku p.č. 844/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 5 m2 za účelem  umístění přenosné 

reklamní plochy o velikosti 5,1x2,4 m.   

Nájemní smlouva bude uzavřena se společností WIP Reklama spol. s r.o, Školní 3, 370 10 České 

Budějovice, IČ 00511099, DIČ CZ00511099, za cenu 9.000 ročně + aktuální sazba DPH, na dobu 
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určitou, a to pouze do doby, než dojde ke kolaudaci stavby I/22 Strakonice – Severní dopravní 

půloblouk. 

Tento souhlas nenahrazuje souhlas dotčených odborů MěÚ Strakonice a další dotčených orgánů (Policie 

ČR apod.).  

Dále se nájemce zavazuje:  

a) využívat  předmět  nájmu  pouze  pro  sjednaný  účel.  V případě porušení kterékoli z těchto povinností 

je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den, v němž 

byla některá z těchto povinností porušena. Dále je pronajímatel v tomto případě oprávněn odstoupit od 

smlouvy. 

b) nepronajmout  předmět  nájmu  bez  předchozího písemného  souhlasu  pronajímatele  třetí  osobě. V  

případě  porušení  této  povinnosti  je  nájemce  povinen  zaplatit  pronajímateli  smluvní  pokutu  ve  

výši  10 000,-  Kč  za  každé toto porušení. Dále  je pronajímatel v tomto případě oprávněn odstoupit od 

smlouvy.    

c) udržovat předmět nájmu jakož i jeho bezprostřední okolí v řádném stavu a dále je povinen odstranit 

následky tohoto porušení (uvést pozemek do pořádku). V  případě  porušení  této  povinnosti    je    

nájemce    povinen    zaplatit   pronajímateli    smluvní   pokutu   ve   výši   10. 000,- Kč  za  každé toto 

porušení. Dále  je pronajímatel v tomto případě oprávněn odstoupit od smlouvy.    

d) dbát o dobrý technický stav reklamního panelu a pořádku v jeho  bezprostřední blízkosti.  

V  případě  porušení  této  povinnosti je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní   pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každé toto porušení. Dále je pronajímatel v tomto případě oprávněn odstoupit od 

smlouvy.    

e) dodržovat platné právní předpisy České republiky, zejména zákaz propagace rasismu, fašismu a 

pornografie.  

V případě porušení  této  povinnosti je nájemce povinen zaplatit pronajímateli  smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každé toto porušení. Dále je pronajímatel v tomto případě oprávněn odstoupit od 

smlouvy.    

f) zcela vyklidit předmět nájmu ke dni ukončení nájemního poměru a zcela vyklizený předmět nájmu 

předat pronajímateli ve stavu v jakém ho nájemce převzal. V případě porušení této povinnosti je nájemce 

povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s 

vyklizením předmětu nájmu. 

Nevyklidí-li nájemce předmět nájmu nejpozději ke dni ukončení nájemního poměru, dohodly se smluvní 

strany, že je pronajímatel oprávněn předmět nájmu vyklidit sám, a to na náklady nájemce. 

Všechny smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů, co bude písemná výzva 

pronajímatele v tomto směru doručena nájemci. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo 

na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.   

 

6) Pan Jan Štaubert,– žádost o pronájem pozemku v lokalitě pod Hvězdou v době konání 

Václavské poutě – vyhlášení záměru   

Usnesení č. 3674/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice, se stavbou zpevněné 

plochy, o výměře cca 950 m2 po dobu konání Václavské poutě, to je od  pondělí 18. září  2017 do pondělí  

2. října 2017. 

 

7) Žádost p. Pavly Hlubučkové, o kompenzaci nákladů proinvestovaných při vybavení 

pronajatých NP 

Usnesení č. 3675/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s tím, aby budoucí nájemce fitness centra v objektu Máchova 1113 ve Strakonicích, paní Pavla 

Hlubučková, zajistila na své náklady výměnu vnitřního vybavení v prostoru pro občerstvení u fitness 
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centra v objektu Sportovní haly, Máchova 1113 ve Strakonicích, konkrétně se jedná o výměnu 

kuchyňské linky a skříněk ve vnitřní části bufetu a barového pultu. 

II. Nesouhlasí 

s tím, aby byly náklady proinvestované p. Pavlou Hlubučkovou, při výměně vnitřního vybavení v 

prostoru pro občerstvení u fitness centra v objektu Sportovní haly, Máchova 1113 ve Strakonicích, paní 

Hlubučkové odečteny z nájemného z výše uvedených prostorů.  

 

Odešel Ing. Moučka (přítomno 6 členů RM) 

 

8) Žádost o snížení nájemného – p. Irena Macáková,  

Usnesení č. 3676/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na snížení nájemného z nebytových prostorů v přízemí  objektu  č.p. 1415 v ul. 

Na Ostrově  ve Strakonicích, jejichž nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. 03-078 uzavřené 

s městem Strakonice dne 5.3.2003  paní Irena Macáková, na dobu 1 roku (1. srpna  2017 -  31. července  

2018), a sice na částku 24.000,- Kč/rok + DPH.   

 

9) Žádost Společnosti pro založení muzea zámkové, trezorové a zabezpečovací techniky, o.s., se 

sídlem Štěpánská 611/14, Praha 

Usnesení č. 3677/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a Společností pro založení muzea zámkové, 

trezorové a zabezpečovací techniky, o.s., se sídlem Štěpánská 611/14, Praha, zastoupenou Ing. Jiřím 

Souhradou, CSc., jejímž předmětem bude výpůjčka řídícího přístroje staničního zabezpečovacího 

zařízení ze železniční stanice Strakonice, a to za účelem přesunutí přístroje do dílny uvedené společnosti  

v Lysé nad Labem, kde bude přístroj připraven pro expozici, bude vyčištěn, bude obnoven jeho původní 

provozní stav a bude prověřena jeho funkce, což  proběhne za součinnosti pracovníků žst. Strakonice, 

hlavním cílem je znovu obnovit kabelové propojení mezi řídícím přístrojem a stavědlovým přístrojem 

(který vlastní uvedená společnost), a tak umožnit uvést oba přístroje do provozu pro demonstraci jejich 

funkce. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, do smlouvy budou 

zapracovány následující podmínky: ke dni ukončení doby výpůjčky bude předmět výpůjčky vrácen 

městu Strakonice v řádném stavu v místě původního umístění přístroje případně v jiném místě 

dohodnutém s městem Strakonice, dále bude ve smlouvě stanovena pokuta za každý den s prodlením 

odevzdání předmětu výpůjčky ve výši 300,-Kč/každý den prodlení.  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

 

10) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - 

Nusle – žádost o výpůjčku částí pozemků v souvislosti se stavbou „I/22 Strakonice“ (tzv. severní 

dopravní půloblouk) 

Usnesení č. 3678/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemků p.č. 792/2 o výměře cca 15 m2, p.č. 792/31 o výměře 

cca 285 m2, p.č. 1286/26 o výměře cca 300 m2,  p.č. 1285/12 o výměře cca 255 m2, p.č. 781/5 o výměře 

cca 100 m2 a p.č. 792/1 o výměře cca 235 m2, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
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11) Pan Dušan Kornoušek,– žádost  o úhradu veškerých nákladů na směnu pozemků (správní 

poplatek pro návrh na vklad do KN a náklady na geometrický plán)  

Usnesení č. 3679/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s úhradou nákladů ve výši 6.445,-Kč (náklady na GP ve výši 5.445 Kč a správní poplatek pro návrh na 

vklad do KN ve výši 1.000,-Kč) nutných pro provedení směny pozemků, a to p.č. 403/3 o výměře 2 m2 

(nově  podle GP p.č. 403/9) za část pozemku p.č. 386/2 (nově podle GP p.č. 386/11) o výměře 2 m2 a za 

část pozemku p.č. 597/1 (nově podle GP p.č. 597/4) o výměře 1 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice. Daň 

z nabytí nemovitosti hradí každá ze smluvních stran samostatně z hodnoty pozemku, který získá do 

svého vlastnictví, přičemž město Strakonice je od této daně osvobozeno.  

 

12) Pronájem garáže nacházející se v budově  bez čp. na poz. parc.č. st. 3273 v k.ú. Strakonice 

(protější tribuna Křemelka) 

Usnesení č. 3680/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem Tomášem Frýdou, bytem  Dukelská 

493, Strakonice, adresa pro doručování Heydukova 1092, Strakonice, jejímž předmětem bude pronájem 

garáže č. 23 nacházející se v budově  bez čp. na poz. parc.č. st. 3273 v k.ú. Strakonice (protější tribuna 

Křemelka), nájemné ve výši 1.800,- Kč/čtvrtletně včetně DPH, tzn. 7.200,- Kč/ročně vč. DPH, nájemní 

smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, v případě neplacení nájemného 

činí výpovědní lhůta 1 měsíc, ve smlouvě budou zapracovány smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za 

provedení změn a úprav předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za 

neodstranění změn a úprav předmětu nájmu nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), smluvní 

pokuta ve výši 1.000,- Kč za porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu obvyklém 

běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu).  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

 

13) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem zhotovitele akce: „Rekonstrukce 

chodníku u OC Hvězdy a v ul. Hradeckého, Strakonice“ 

Usnesení č. 3681/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné zakázky: 

„Rekonstrukce chodníku u OC Hvězdy a v ul. Hradeckého, Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla 

podána společností ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, za cenu 1.247.493,77 Kč bez 

DPH, tj za celkovou cenu předmětu zakázky včetně DPH 1.509.467,46 Kč, termín plnění do 8 týdnů od 

předání staveniště. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy se společností Znakon, a.s., se sídlem Sousedovice 44, IČO 26018055 na realizaci 

stavby: „Rekonstrukce chodníku u OC Hvězdy a v ul. Hradeckého, Strakonice .“ za cenu 1.247.493,77 Kč 

bez DPH, tj za celkovou cenu předmětu zakázky včetně DPH 1.509.467,46 Kč, 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo 
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14) Sektorová veřejná zakázka: Rekonstrukce plynojemu ČOV, Strakonice 

Usnesení č. 3682/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Informaci ohledně zadání sektorové veřejné zakázky pro výběr dodavatele stavby: „Rekonstrukce 

plynojemu ČOV, Strakonice“ společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s. Vídeňská 108, 619 00 Brno za 

cenu díla 4.519.000,- Kč bez DPH. 

II. Pověřuje 

ředitele Technických služeb Strakonice, s.r.o. podpisem předmětné smlouvy o dílo 

 

15) Žádost o povolení sjezdu – povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci 

Projednání výše uvedeného bodu bylo odloženo s tím, že RM jej bude projednávat po místním šetření 

 

16) Vodní nádrže Virt, Nový Dražejov 

Usnesení č. 3683/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s realizací stavby - odvozu sedimentu a obnovy vodní plochy na pozemku p.č. dle KN 77/1 k.ú. Nový 

Dražejov, a dále s realizací stavby zajištění stability břehů vodní plochy na pozemku p.č. dle KN 128 

k.ú. Střela.  

II. Pověřuje 

majetkový odbor zajištěním realizace odvozu sedimentu a obnovy vodní plochy na pozemku p.č. dle 

KN 77/1 k.ú. Nový Dražejov a dále k přípravě a realizaci stavby - zajištění stability břehů vodní plochy 

na pozemku p.č. dle KN 128 k.ú. Střela. 

 

17) Šatny s hygienickým zázemím – přístavba ke stávající hale 

Usnesení č. 3684/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo se společností ZRUP Příbram, a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram 

v souvislosti s realizací dodávky stavby: „Šatny s hygienickým zázemím – přístavba ke stávající hale“ 

za cenu díla 1.603.975,- Kč bez DPH, tzn. celková cena díla včetně DPH 1.940.809,7 Kč. Termín plnění 

do 31.8.2017. 

II. Pověřuje 

starostu města Strakonice uzavřením předmětné smlouvy o dílo 

 

18) Smlouva o právu provést stavbu 

Usnesení č. 3685/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 

2133/10, České Budějovice, v souvislosti s přípravou realizace stavby: „Oprava silnice III/00430 

Hajská, okr. ST“. Předmětem smlouvy je souhlas města Strakonice, jakožto vlastníka parcely p.č. dle 

KN 153/5 v k.ú. Hajská, provést na předmětné parcele opravu komunikace. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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19) Rekonstrukce komunikace Švandy Dudáka, Strakonice 

Usnesení č. 3686/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, 

Strakonice“ v podlimitním  řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění. 

II. Rozhodla 

že jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

III. Schvaluje 

předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „Rekonstrukce 

komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“  

IV. Jmenuje 

členy komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení 

nabídek ve složení: 

1. člen  Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. člen Ing. Jana Narovcová 

3. člen Ing. Jan Blahout 

4. člen Ing. Lukáš Srb 

5. člen Ing. Kateřina Kloudová, Veřejné zakázky s.r.o. 

 

náhradníky členů komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a 

hodnocení nabídek ve složení: 

1. náhradník p. Milan Jungvirt 

2. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

3. náhradník Ing. Oldřich Švehla 

4. náhradník p. Michal Bezpalec 

5. náhradník Ing. Jakub Blaťák, Veřejné zakázky s.r.o. 

 

Komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů nebo jejich náhradníků. 

Ve věcech, o nichž je přípustné hlasovat, rozhoduje komise většinou hlasů přítomných členů. 

V. Ukládá 

vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné zakázky  

VI. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 

veřejné zakázky. 

 

20) Realizace staveb: „Navýšení nivelety pozemků p.č. dle KN 1190/39, 1190/17, 1169/6 a 1165 vše 

v k.ú. Strakonice“ a „BIKE park, Strakonice“ 

Usnesení č. 3687/2017 (79/1a) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zprávu o přípravě realizace staveb: Navýšení nivelety pozemků p.č. dle KN 1190/39, 1190/17, 1169/6 

a 1165, vše v k.ú. Strakonice“, a „BIKE park, Strakonice“ 

II. Souhlasí 

s přípravou realizace staveb: „Navýšení nivelety pozemků p.č. dle KN 1190/39, 1190/17, 1169/6 a 1165 

vše v k.ú. Strakonice“ a „BIKE park, Strakonice“ spočívající v uložení přebytečné zeminy z realizace 

stavby: „I/22 Strakonice“ na dotčených pozemcích p.č. dle KN 1190/39, 1190/17, 1169/6 a 1165 vše 

v k.ú. Strakonice.  

III. Pověřuje 

starostu města uzavřením smlouvy, jejímž předmětem bude realizace staveb: Navýšení nivelety 

pozemků p.č. dle KN 1190/39, 1190/17, 1169/6 a 1165 vše v k.ú. Strakonice“ a „BIKE park, Strakonice“ 

a dále součinnosti v rámci územního resp. stavebního řízení (včetně plné moci), za cenu díla spočívající 
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v protiplnění smluvních stran (zhotovitel – uložení přebytečné zeminy, investor – realizace výše 

uvedených staveb). 

 

Projednávání bodu 2 se zúčastnil Ing. Brůžek 

 

2. Odbor ŽP   

 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 

Usnesení č. 3688/2017 (79/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadací ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 

140 53 Praha 4, jako poskytovatelem a Městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice, IČ 251 810, 

jako příjemcem, jejímž předmětem je příspěvek k úhradě nákladů spojených s pořízením a výsadbou 

zeleně na schválený projekt s názvem „Zasadím jablůňku u cesty bílé 2017“ v grantovém řízení Stromy, 

k tomuto účelu: Výsadba ovocných stromů podél polních cest, ve výši 37 500,- Kč. 

II. Pověřuje 

Starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy. 

 

 Koncept metodiky kontroly údržby zeleně, strojního čištění komunikací a veřejných 

prostranství a ručního úklidu města 

Usnesení č. 3689/2017 (79/2a) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí   

koncept metodiky kontroly údržby zeleně, strojního čištění komunikací a veřejných prostranství a 

ručního úklidu města.  

II. Ukládá 

odboru životního prostředí předloženou metodiku projednat se všemi zainteresovanými stranami a 

následně ji dopracovanou předložit RM ke schválení 

 

Projednávání bodu 3 se zúčastnila Ing. Řeřábková 

 

 3. Odbor školství a CR 

 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ A. B. Svojsíka  

 Usnesení č. 3690/2017 (79/3) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2017/2018 v MŠ A. B. 

Svojsíka ve všech třídách na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu 

kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 

 Platový výměr Bc. Gabriely Jánské, ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, 

Holečkova 410  

 Usnesení č. 3691/2017 (79/3) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

platový výměr Bc. Gabriely Jánské, ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410, 

který je samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu.  

 

 Zápis ze 17. jednání Komise školství ze dne 15.06.2017 

 Usnesení č. 3692/2017 (79/3) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis ze 17. jednání Komise školství ze dne 15.06.2017. 
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 Použití investičního fondu Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280  

 Usnesení č. 3693/2017 (79/3) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s použitím investičního fondu Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 na nákup 

serveru včetně softwaru a instalace v maximální výši 160.000 Kč včetně DPH. 

 
4. Odbor informatiky a provozu  

 Seznam objednávek 

 Usnesení č. 3694/2017 (79/4) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za květen 2017. 

 

5. Starosta        

 25. protiletadlový raketový pluk, Strakonice – bezplatné užívání prostor I.,II., a III. nádvoří 

strakonického hradu, areálu letního kina a prostoru před letním kinem 

 Usnesení č. 3695/2017 (79/5) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s bezplatným užíváním I., II. a III. nádvoří strakonického hradu, areálu letního kina, prostoru před letním 

kinem a se samotnou realizací charitativního běhu „Sportem proti rakovině“ dne 21. září 2017 v době 

od  6:00 – 14:00 hodin. 

II. Ukládá 

MěKS zajistit bezplatné užívání I., II. a III. nádvoří strakonického hradu, areálu letního kina a prostoru 

před letním kinem dne 21. září 2017 v době od 6:00 – 14:00 hodin. 

III. Ukládá 

pracovníkům Technických služeb Strakonice, s.r.o., v době pořádání charitativního běhu „Sportem proti 

rakovině“, zajistit bezplatné užívání veřejného WC na III. nádvoří strakonického hradu. 

IV. Pověřuje 

ředitele MěKS podpisem předmětných smluv 

 

 Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., Husova 9, České Budějovice - 

žádost o udělení záštity a poskytnutí finančního příspěvku nad akcí „Týden vzdělávání 

dospělých“ 

 Usnesení č. 3696/2017 (79/5) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s udělením záštity nad akcí „Týden vzdělávání dospělých“, která proběhne v termínu 16. – 20. října 

2017. 

II. Nesouhlasí 

s poskytnutím finančního příspěvku na akci „Týden vzdělávání dospělých, která proběhne v termínu 

16.-20. října 2017. 

 

 Zastupování tajemníka městského úřadu v době jeho nepřítomnosti 

 Usnesení č. 3697/2017 (79/12) 

Rada města po projednání 

I. Pověřuje 

v návaznosti na ustanovení čl. 3 odst. 6 organizačního řádu Městského úřadu Strakonice zastupováním 

tajemníka městského úřadu v době jeho nepřítomnosti z důvodu pracovní neschopnosti  

a) starostu města - při činění právních jednání směřujících ke vzniku, změně či zániku 

pracovního poměru k městu Strakonice jako zaměstnavateli a právních jednání směřujících ke 

jmenování do funkce vedoucího úředníka či odvolání z funkce vedoucího úředníka, 
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b) vedoucí odboru vnitřních věcí – při plnění ostatních úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele 

města Strakonice podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města Strakonice zařazeným 

do Městského úřadu Strakonice, včetně agendy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  

 

6. MP 

 Zápis z jednání komise pro bezpečnost  

 Usnesení č. 3698/2017 (79/12) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Zápis z jednání komise pro bezpečnost. 

 

7. ZŠ Dukelská  

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce 

„Oprava gymnastického sálu“ 

 Usnesení č. 3699/2017 (79/8) 

Rada města po projednání 

I. Ruší  

výběrové řízení a to z důvodu neuzavření příslušné smlouvy, uchazeč nerespektoval požadavky ve 

výzvě. 

II. Revokuje   

usnesení RM číslo 3530/2017 ze dne 17. května 2017, týkající se vyhodnocení veřejné zakázky malého 

rozsahu „Oprava gymnastické sálu“ jímž byla odsouhlasena nejvhodnější nabídka, která byla podána 

společností ALDAST, spol. s r.o., Heydukova 152, 386 01 Strakonice a to z důvodu nerespektování 

požadavků ve výzvě. 

III. Rozhodla 

zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v platném znění v souladu 

s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: „Oprava 

gymnastického sálu“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. Prima, a. s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice 

2. Stavby Švec s.r.o., Malé Nepodřice 76, 397 01 Písek 

3. Salvete spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice  

4. Stavební společnost HaT, Komenského 373, Strakonice 

5. VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 386 01 Strakonice 

IV. Souhlasí 

s uveřejněním výzvy na www stránkách základní školy a města Strakonice v souvislosti s možností 

přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Oprava gymnastického 

sálu“. 

V. Jmenuje 

členy hodnotící komise ve složení: 

1. Mgr. Radek Sosna 

2. Mgr. Václav Vlček 

3. Ing. Jana Narovcová  

4. Mgr. Zdeněk Gracík  

5. Bc. Denisa Barvířová 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. Milan Jungvirt 

2. Mgr. Zdeněk Kadlec 

3. Ing. Jaroslav Houska 

4. p. Hana Kuchtová 

5. p. Jana Lešáková 

VI. Ukládá 

řediteli základní školy zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

VII. Pověřuje 
ředitele základní školy podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této veřejné 

zakázky. 
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Projednávání bodu 8. se zúčastnila Ing. Šochmanová 

 

8. Finanční odbor  

 Rozpočtová opatření č. 56 – 66 

 Usnesení č. 3700/2017 (79/9) 

Rada města po projednání 

I.  Schvaluje 

RO  č. 56  ve výši  50.000 Kč 

Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Městský ústav 

sociálních služeb Strakonice za účelem zajištění projektu „Obnova počítačového vybavení pro 

pečovatelskou službu“. 

Rozpočtová skladba: příjmy:  1230 – 0000 – 4122 – ÚZ 412 

   výdaje:  1230 – 4351 – 5336 – ÚZ 412 

RO  č. 57  ve výši  30.000 Kč 

Neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora 

cestovního ruchu  za účelem zajištění projektu „Informační trhací mapa“. Projekt bude 

spolufinancován z rozpočtu odboru ŠCR: 203 – 3399 – xxxx (dojde k přesunu z paragrafu 3399 

na paragraf 2143). 

Rozpočtová skladba: příjmy:    203 – 0000 – 4122 – ÚZ 433 

   výdaje:    203 – 2143 – 5xxx – ÚZ 433 

RO  č. 58  ve výši  33.000 Kč 

Neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora činnosti 

zařízení pečující o zvířata za účelem zajištění projektu „Oprava ocelových výběhů kotců pro 

psy“. 

Rozpočtová skladba: příjmy:    403 – 0000 – 4122 – ÚZ 424 

   výdaje:    403 – 1014 – 5xxx – ÚZ 424 
RO  č. 59  ve výši  15.000 Kč 

Neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Kulturní dědictví – 

Drobná sakrální architektura za účelem zajištění projektu „Figurální náhrobek se sochou ženy s dítětem, 

parc.č. 503, k.ú. Nové Strakonice“. Projekt bude spolufinancován z rozpočtu majetkového odboru, 717 

– 33xx – 5xxx. 

Rozpočtová skladba: příjmy:    717 – 0000 – 4122 – ÚZ 457 

   výdaje:    717 – 33xx – 5xxx – ÚZ 457 

RO  č. 60  ve výši  188.306 Kč 

Investiční účelová dotace z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora zřízení 

bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích na za účelem zajištění projektu „Výstavba 

světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice“. Na projekt je již v rozpočtu 

schváleno spolufinancování ve výši 1.700.000 Kč, usn. č. 552/ZM/2017 ze dne 07.06.2017. 

Rozpočtová skladba: příjmy:    792 – 0000 – 4222 – ÚZ 420 

   výdaje:    792 – 2223 – 6xxx – ÚZ 420 

RO  č. 61  ve výši  150.000 Kč 

Investiční účelová dotace z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora školství za účelem 

zajištění projektu „ZŠ Dukelská bez bariér“. Projekt bude spolufinancován z rozpočtu majetkového 

odboru, 777 – 311x – 5xxx (dojde k přesunu z organizace 777 na organizaci 776). 

Rozpočtová skladba: příjmy:    776 – 0000 – 4222 – ÚZ 414 

   výdaje:    776 – 3113 – 6xxx – ÚZ 414 

RO  č. 62  ve výši  70.000 Kč 

Investiční účelová dotace z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora školství za 

účelem zajištění projektu „Polytechnické vzdělávání dětí v MŠ Šumavská“. Projekt bude 

spolufinancován navýšením rozpočtu odboru ŠCR, viz. následující RO č. 63. 

Rozpočtová skladba: příjmy:  1333 – 0000 – 4122 – ÚZ 414 

   výdaje:  1333 – 3111 – 5xxx – ÚZ 414 

RO  č. 63  ve výši  50.000 Kč 
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Navýšení rozpočtu výdajů odboru ŠCR na zajištění spolufinancování města při realizaci 

projektu „Polytechnické vzdělávání dětí v MŠ Šumavská“. Na projekt město získalo dotaci ve 

výši 70.000 Kč (viz. RO č. 62). Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových 

organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za 

rok 2016. 

Rozpočtová skladba: příjmy:  xxxx – xxxx – 2229 

   výdaje:  1333 – 3111 – 5xxx  
RO  č. 64  ve výši  243.000 Kč 

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na položce kapličky na spolufinancování projektů, na 

které město získalo dotaci: „Oprava Božích muk ve Starém Dražejově“ ve výši 110.000 Kč (na akci 

potvrzena dotace z JHK ve výši 20.000 Kč) a „Restaurování figurálního náhrobku na hřbitově u kostela 

sv. Václava ve Strakonicích“ ve výši 39.000 Kč (na akci schválena dotace z JHK ve výši 15.000 Kč, 

viz. RO č. 59), a na realizaci projektu „Oprava litinového křížku ve Starém Dražejově“ ve výši 94.000,- 

Kč. Všechny tyto akce budou realizovány v letošním roce. Rozpočtové opatření bude kryto použitím 

prostředků minulých let. 

(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp. změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 21.6. 

předpoklad 
čerpání 

Maj - kapličky   66,0 243,0 309,0 9,1 309,0 

    Minulá léta  -243,0    

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 717                         332x xxxx 243,0   

Financování – minulá léta    8115  -243,0    

RO  č. 65  ve výši  220.000 Kč 

Navýšení rozpočtu výdajů odboru rozvoje na organizaci 290 – územně plánovací dokumenty –  na 

zpracování dopravně – urbanistické studie komunikace Katovická ve Strakonicích (viz. materiál odboru 

rozvoje č. 79/07 k projednání v RM dne 28.06.2017). Rozpočtové opatření bude kryto použitím 
prostředků minulých let. 

(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp. změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 21.6. 

předpoklad 
čerpání 

Rozvoj – územně plánovací dokumenty   566,6 220,0 786,6 151,29,1 786,6 

    Minulá léta  -220,0    

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 290                         xxxx xxxx 220,0   

Financování – minulá léta    8115  -220,0    

RO  č. 66  ve výši  240.000 Kč 

Navýšení rozpočtu výdajů odboru rozvoje na organizaci 290 – územně plánovací dokumenty –  na 

zpracování architektonické studie nového areálu domova pro seniory v lokalitě Jezárky ve Strakonicích 

(viz. materiál odboru rozvoje č. 79/07 k projednání v RM dne 28.06.2017). Rozpočtové opatření bude 

kryto použitím prostředků minulých let. 

(v tis. Kč) 

 

text kryto upr.rozp. změna 

rozp. 

po 

změně 

skutečnost 

k 21.6. 

předpoklad 

čerpání 

Rozvoj – územně plánovací 

dokumenty   786,6 240,0 1 026,6 151,29,1 1 026,6 

    Minulá léta  -240,0    
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rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 290                         xxxx xxxx 240,0   

Financování – minulá léta    8115  -240,0    

 

Projednávání bodu 9. se zúčastnila Ing. arch. Slámová 

 

9. Odbor rozvoje        

 Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele „Architektonické 

studie nového areálu domova pro seniory v lokalitě Jezárky ve Strakonicích“ 

 Usnesení č. 3701/2017 (79/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

na základě Protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek s vyhodnocením veřejné zakázky 

malého rozsahu: „Architektonická studie nového areálu domova pro seniory v lokalitě Jezárky ve 

Strakonicích“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností FACT s r.o., Podolská 401/50, 147 00 

Praha 4, IČ: 26187094, za celkovou cenu díla 195 000,- Kč bez DPH, tj. 235 950,- Kč vč. DPH 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem FACT s r.o., Podolská 401/50, 147 00 Praha 4, IČ: 26187094, 

na zpracování „Architektonické studie nového areálu domova pro seniory v lokalitě Jezárky ve 

Strakonicích“ za cenu díla 195 000,- Kč bez DPH, tj. 235 950,- Kč vč. DPH 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy 

IV. Jmenuje 

pracovní skupinu pro koordinaci zpracování „Architektonické studie nového areálu domova pro seniory 

v lokalitě Jezárky ve Strakonicích“ ve složení: 

p. Milan Jungvirt (místostarosta), 

Mgr. Dagmar Prokopiusová (ředitelka MěÚSS), 

Ing. Jana Narovcová (vedoucí majetkového odboru), 

Ing. arch. Marta Slámová (vedoucí odboru rozvoje), 

Ing. arch. David Andrlík (odbor rozvoje) 

 

 Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele „Dopravně – 

urbanistické studie komunikace Katovická ve Strakonicích“ 

 Usnesení č. 3702/2017 (79/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

na základě Protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek s vyhodnocením veřejné zakázky 

malého rozsahu: „Dopravně – urbanistická studie komunikace Katovická ve Strakonicích“. 

Nejvýhodnější nabídka byla podána společností STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 

Strakonice, IČ: 26061252, za celkovou cenu díla 180 000,- Kč bez DPH, tj. 217 800,- Kč vč. DPH 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 

Strakonice, IČ: 26061252, na zpracování „Dopravně – urbanistické studie komunikace Katovická ve 

Strakonicích“ za cenu díla 180 000,- Kč bez DPH, tj. 217 800,- Kč vč. DPH 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy 

IV. Jmenuje 

pracovní skupinu pro koordinaci zpracování „Dopravně – urbanistické studie komunikace Katovická ve 

Strakonicích“ ve složení: 

Ing. Rudolf Oberfalcer (radní), 

Ing. Václav Býček (vedoucí odboru dopravy), 

Ing. Jana Narovcová (vedoucí majetkového odboru), 
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Ing. arch. Marta Slámová (vedoucí odboru rozvoje), 

Ing. arch. David Andrlík (odbor rozvoje), 

Ing. Ondřej Kofroň (odbor životního prostředí) 

 

 Připojení města Strakonice k aktivitám projektu „e-Road Písek – Deggendorf“ 

 Usnesení č. 3703/2017 (79/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se spoluorganizováním workshopu propagujícího elektromobilitu v rámci projektu e-Road Písek-

Deggendorf ve Strakonicích na podzim 2017 

II. Souhlasí 

s připojením města Strakonice k projektu e-Road Písek-Deggendorf. Řešitelem projektu je TSI Písek z.s., 

IČ: 04812182, Vladislavova 250, Písek, projekt byl podpořen v rámci programu přeshraniční spolupráce 

Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (projekt číslo 93) 

III. Pověřuje 

pana Mgr. Michala Novotného jednáním s TSI Písek z.s. IČ: 04812182, Vladislavova 250, Písek, o 

připojení města Strakonice k projektu e-Road Písek-Deggendorf 

 

 Užití znaku města Strakonice – soutěž Kompas   

 Usnesení č. 3704/2017 (79/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s užitím znaku města Strakonice Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 

1750/21, 370 01 České Budějovice k propagaci soutěže Kompas s podtitulem „S ROP Jihozápad na 

cestách“, která bude probíhat od 1. 7. do 31. 8. 2017 

 

 Projekt „Informační systém eCulture města Strakonice“ - podání žádosti o dotaci a 

spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice   

 Usnesení č. 3705/2017 (79/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

S podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 26 

eGovernment I. na projekt „Informační systém eCulture města Strakonice“ 

II. Souhlasí 

V případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních prostředků 

v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na předfinancování a spolufinancování projektu 

„Informační systém eCulture města Strakonice“ 

 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Pořízení vybavení a oprava 

požární techniky pro JPO III/2 Strakonice“ 

 Usnesení č. 3706/2017 (79/7a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1629/17, reg. č. 453-01-16/17 na realizaci 

projektu „Pořízení vybavení a oprava požární techniky pro JPO III/2 Strakonice“, mezi městem 

Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 

76 České Budějovice. Výše dotace činí 175 tis. Kč. 

II. Pověřuje  

starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy. 

 
10. MP           

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:„Strakonice – 

zkvalitnění záznamu městského kamerového dohlížecího systému“ 
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 Usnesení č. 3707/2017 (79/10) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Strakonice – zkvalitnění 

záznamu městského kamerového dohlížecího systému“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných 

zakázek v podmínkách města Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 

dodavatelům: 

Telmo a. s., Praha 10 – Hostivař, Štěrboholská 560/73, 102 00 

Esram s. r. o., Pražská 2197 / 94, Jablonec nad Nisou, 466 01 

KH servis a. s., Praha 10 – Hostivař, Pražská 810 / 16, 102 21 

II. Souhlasí 

s uveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky na webových stránkách města 

Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem uchazečů  

III. Jmenuje 

předsedu a členy hodnotící komise ve složení: 

1. Mgr. Hrdlička B. – předseda komise, 2. Štrébl J., 3. Ing. Ulč R., 4. Chmelař J., 5. Michálek M. 

náhradníky předsedy a členů hodnotící komise ve složení: 

1. Jungvirt M. – náhradník předsedy komise, 2. Mgr. Kotrchová M., 3. Ing. Ině M., 4. Ing. Kozák R., 5. 

Bc. Chodlová A. 

IV. Ukládá 

veliteli strážníků zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky, 

V. Pověřuje 

velitele strážníků podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této veřejné 

zakázky. 

 

11. Tajemník – úsek personalistiky a mezd 

 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období I. pololetí 2017  

Usnesení č. 3708/2017 (79/11) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, za splnění mimořádných 

úkolů v období  1. pololetí roku 2017  odměny ředitelům příspěvkových organizací ve výši dle materiálu, 

který  je v písemné podobě  uložen na úseku personalistiky a mezd MěÚ Strakonice. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička  v.r.          Milan Jungvirt v.r. 

            starosta                         místostarosta 

                                 


