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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  82. jednání Rady města Strakonice 

konaného 13. září 2017 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

 

Přítomni:      4 členové RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

          RM: p. Štrébl,  pí Vlasáková, p. Christelbauer  

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

Omluveni:      p. Jungvirt, Ing. Oberfalcer, Ing. Moučka  

 

Program:  

15:00 Ing. arch. Roman Schmitt - prezentace studie nové MŠ Jezárky  

15:30 Společnost Mariner - předložení záměru zřízení kasina ve Strakonicích 

 

1. Majetkové záležitosti 

                                                                                                        Usnesení č. 3913/2017- č. 3939/2017  
  2. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření č. 90 - 98  

                                                                                                                               Usnesení č. 3940/2017 

 Příspěvkové organizace města - zvýšení limitu prostředků na platy na rok 2017 

                                                                                                                               Usnesení č. 3941/2017 

 Rozbor hospodaření města Strakonice za 1. pololetí roku 2017 

                                                                                                                         Usnesení č. 3942/2017 
  3. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017 

                                                                                                                         Usnesení č. 3943/2017 

 Architektonická studie nové mateřské školy v lokalitě Jezárky ve Strakonicích – představení 

studie 

                                                                                                                                Usnesení č. 3944/2017 

 Pojištění lesních porostů – podání žádosti o poskytnutí finanční podpory 

                                                                                                                         Usnesení č. 3945/2017 

 Bezplatné užívání rytířského sálu strakonického hradu 

                                                                                                                                Usnesení č. 3946/2017  

 

  4. Odbor informatiky a provozu 

 Uzavření smlouvy o výpůjčce dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor v budově na Palackého nám. 1090, 

Strakonice za účelem zřízení volební místnosti ve dnech 20. a 21. 10. 2017 

                                                                                                                        Usnesení č. 3947/2017 

 Uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí dle ust. § 2201 a násl. OZ  o výpůjčce počítačů na 

volby do parlamentu ČR 

                                                                                                                        Usnesení č. 3948/2017 

 Seznam objednávek  

                                                                                                                        Usnesení č. 3949/2017 

  5. ŽP 

 Objednávky OŽP za srpen 2017 

                                                                                                                        Usnesení č. 3950/2017 

  6. Odbor ŠCR 

 Základní škola F. L. Čelakovského – žádost o souhlas s přijetím finančního daru 
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                                                                                                                        Usnesení č. 3951/2017 

 Užití znaku města Strakonice – Student, o. p. s. 

                                                                                                                              Usnesení č. 3952/2017 

 

 Individuální dotace – Student, o. p. s. 

                                                                                                                       Usnesení č. 3953/2017 

 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ Lidická 625 

                                                                                                                       Usnesení č. 3954/2017 

  7. Starosta 

 TC Přádelna Strakonice s.r.o. – odstoupení jednatele z funkce 

                                                                                                                      Usnesení č. 3955/2017 

  8. MěÚSS 

 Přijetí darů 

                                                                                                                              Usnesení č. 3956/2017 

 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka OA pro MěÚSS“ 

                                                                                                                        Usnesení č. 3957/2017 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Pořízení osobního automobilu pro MěÚSS“ 

                                                                                                                                Usnesení č. 3958/2017  

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: Pořízení dodávkového automobilu na rozvoz obědů 

pro MěÚSS“ 

                                                                                                                                Usnesení č. 3959/2017  

  9. Odbor dopravy 

 Zápis z 19. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 5. 9. 2017 

                                                                                                                       Usnesení č. 3960/2017 

  

 

82. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Hrdlička v 15:00 hodin v malé zasedací 

místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 

Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

 

Jednání RM se zúčastnil Ing. arch. Roman Schmitt, který odprezentoval studii nové MŠ Jezárky  

a zástupci společnosti Mariner, kteří předložili návrh na zřízení kasina ve Strakonicích 

 

                   

1. Majetkové záležitosti  

Projednávání bodu 1 se zúčastnila Ing. Narovcová 

 

1) Pronájem objektu chaty na Podskalí ve Strakonicích 

Usnesení č. 3913/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a paní Martinou Hájkovou, Čejetice, jejímž 

předmětem bude pronájem objektu chaty na Podskalí, na poz. p.č. st. 373 v k.ú. Strakonice, za 

následujících podmínek: 

- pronájem za účelem využití objektu pro prodej točené české zmrzliny,  nájemné ve výši     100,-Kč 

Kč/měsíčně do doby ukončení rekonstrukce objektu, tj. cca do 31. 3. 2018, po zahájení provozu od  

1. 4. 2018 nájemné ve výši 50.000,- Kč/rok, pokud bude nájemce plátcem DPH, nájemné bude navýšeno 

o DPH, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě 

neplacení nájemného bude výpovědní lhůta 1 měsíc, nájemce provede na své vlastní náklady připojení 

vody a elektrické energie do objektu chaty, provedení těchto úprav bude nájemce konzultovat 
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s investičním technikem města a na Stavebním úřadu MÚ, ve smlouvě budou rovněž zapracovány 

smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez souhlasu 

pronajímatele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav předmětu nájmu nájemcem po 

skončení nájmu (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000,- za porušení předání předmětu 

nájmu po skončení nájmu ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení 

s předáním předmětu nájmu).  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 4-  schváleno 

2) Stav objektu Na Ostrově ve Strakonicích, jedná se o budovu číslo popisné 1415 na 

pozemku  p.č. st. 389/2 v k.ú. Strakonice 

Usnesení č. 3914/2017 
RM po projednání 

I. Bere na vědomí  

podané informace, týkající se stavu objektu Na Ostrově ve Strakonicích, tj. budovy číslo popisné 1415 

na pozemku  p.č. st. 389/2 v k.ú. Strakonice. 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

3) Pan Ladislav Šimeček, Chvaletice 16, 398 11 Protivín, IČ 06273548 – pronájem prodejního 

stánku číslo 3 na tržnici u kostela Svaté Markéty – dodatek k nájemní smlouvě 

Usnesení č. 3915/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo 2017-00442, uzavřené mezi městem Strakonice a panem 

Ladislavem Šimečkem, Chvaletice 16, 398 11 Protivín, IČ 06273548, týkající se toho, že cena nájmu 

nabude navyšována o aktuální sazbu DPH a dále k vypuštění DIČ z hlavičky nájemní smlouvy, 

vzhledem k tomu, že pan Šimeček není plátcem DPH a to od 1. 9. 2017. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku.  

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

4) Kanoistický klub Otava Strakonice, Václav Vondra, předseda, Strakonice – žádost o 

krátkodobé užívání pozemku  

Usnesení č. 3916/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí  

z titulu majitele pozemku p.č. 317/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, s krátkodobým a bezúplatným 

užíváním předmětného pozemku, za účelem parkování vozidel při veřejných závodech slalomu.  

Užívání pozemku p.č. 317/1 v k.ú. Strakonice je povoleno ve dnech  06. – 09. 10. 2017, pro Kanoistický 

klub Otava Strakonice, Radomyšlská 522, Strakonice.  

Vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 317/1 v k.ú. Strakonice je součástí předmětu nájmu Nájemní 

smlouvy číslo 99-050, dodatek č. 3, mezi městem Strakonice a společností AGROKAT spol. s r.o., 

Krtská 55, 387 11 Katovice, je souhlas města Strakonice podmíněn souhlasem společnosti AGROKAT 

spol. s r.o.. 

Tento souhlas nenahrazuje souhlas odboru dopravy MěÚ Strakonice.  

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

5) ZŠ Dukelská - dodávka a montáž šikmé schodišťové plošiny včetně elektro přívodu  

Usnesení č. 3917/2017 

RM po projednání upravuje usnesení RM č. 3823/2017 ze dne 23. 8. 2017 následovně: 

I. Souhlasí  

s vyloučením uchazeče společnosti VECOM, zdvihací zařízení s.r.o., Praha 7, Bubeneč, Ovenecká 

315/32, IČ: 25599348, z výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky: „Šikmá schodišťová plošina“ 

z toho důvodu, že jeho nabídka nesplnila stanovené požadavky zadavatele. 
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Předmětem zakázky je dodávka a montáž šikmé schodišťové plošiny pro lomené schodiště. V nabídce 

je však oceněna klasická schodišťová plošina doplněná o stavební úpravu schodiště, a to i přesto, že dle 

článku 10 výzvy zadavatel variantní řešení nepřipustil.  

II. Souhlasí  

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

schodišťová plošina“.  

Nejvýhodnější nabídka byla podána společností MANUS Prostějov, spol. s r.o., Za Drahou 4332/4, 796 

87 Prostějov, IČ: 479 00 440, za celkovou cenu díla 239.500,- Kč bez DPH, tj. 289.795,- včetně DPH, 

termín plnění do 25. 9. 2017. 

III. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy se společností MANUS Prostějov, spol. s r.o., Za Drahou 4332/4, 796 87 

Prostějov, za celkovou cenu díla 239.500,- Kč bez DPH, tj. 289.795,- včetně DPH. Termín plnění do 

25. 9. 2017. 

IV. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

6) Přehled objednávek majetkového odboru za červenec 2017 

Usnesení č. 3918/2017 
RM po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za červenec 2017 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

7) Přehled objednávek majetkového odboru za srpen 2017 

Usnesení č. 3919/2017 
RM po projednání  

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za srpen 2017 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

8) Paní Michaela Brabcová, Strakonice – žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu  

Usnesení č. 3920/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002/47, 

Strakonice, s paní Michaelou Brabcovou, Strakonice, a to ke dni 30. 9. 2017. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody. 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

9) Paní Věnceslava Bledá, Strakonice – žádost o uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 3921/2017 
RM po projednání  

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 004/518, Strakonice, s paní Věnceslavou Bledou, 

Strakonice, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce s možností prodloužení o další 1 

měsíc 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 2.604,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána 

inflační doložka.  

Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

která činí 7.812,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený městem 

Strakonice, 111471921/0300, v.s. 0051800411, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 
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II. Pověřuje  

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

10) Prodej bytové jednotky č. 012 o velikosti 3+1 (78,20 m2) v domě č.p. 1225, ul. Spojařů,  

Strakonice I  

Usnesení č. 3922/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí 

s obsazením bytové jednotky č. 012 o velikosti 3+1 (78,20 m2), v domě č.p. 1225, ul. Spojařů, 

Strakonice I, přímým  prodejem  do  osobního  vlastnictví,  kdy  minimální  cena  bytu č. 012/1225, ul. 

Spojařů, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku je 

stanovena ve výši 1 250 000,- Kč. 

II. Souhlasí 

se stanovením zálohy na koupi bytu ve výši 10.000,- Kč, při prodeji výše uvedené bytové jednotky č. 

012, v domě č.p. 1225, ul. Spojařů, Strakonice I, o velikosti 3+1 a výměře 78,20m2. 

Žadatelé poukážou předmětnou částku na účet města Strakonice, nejpozději do data podání nabídek na 

odkoupení bytu. V případě, že nebude stanovená finanční částka v daném termínu uhrazena, nebude 

žádost zařazena k dalšímu projednání v příslušných orgánech města Strakonice. Žadateli, jehož nabídka 

bude nejvyšší, nebude tato záloha vrácena, v případě, že od koupě předmětné bytové jednotky odstoupí. 

Záloha bude použita na úhradu nákladů spojených se zmařením nabídkového řízení. Ostatním žadatelům 

bude záloha vrácena.  

III. Ukládá 

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

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

11) Pan Roman Janouš, Strakonice – žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu s panem Filipem 

Janoušem 

Usnesení č. 3923/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010/1066, Strakonice, s panem 

Filipem Janoušem, Strakonice, přičemž  Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností 

prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku k  NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 

Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. 

dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.210,- Kč.  

Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

která činí 9.630,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený městem 

Strakonice, č. 111471921/0300, v.s. 0106601002, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

12) Dohoda o potvrzení společného postupu v souvislosti s přípravou stavby „Úprava 

křižovatky v Tovární ulici před ČZ Strakonice“ 

Usnesení č. 3924/2017 
RM po projednání 

I. Nesouhlasí 

s uzavřením Dohody o potvrzení společného postupu v souvislosti s přípravou stavby „Úprava 

křižovatky v Tovární ulici před ČZ Strakonice“. 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 
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13) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti s dodávkou „Přístavba objektu šaten – 

oblouková hala, ul. Máchova“ 

Usnesení č. 3925/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, Příbram, 

v souvislosti s dodávkou: „Přístavba objektu šaten – oblouková hala, ul. Máchova“. Předmětem tohoto 

dodatku je navýšení předmětu díla a s tím spojené navýšení ceny díla o 25.817,- Kč bez DPH. Cena díla 

tedy činí 1.629.792,- Kč bez DPH, tj. 1.972.048,30 Kč vč. DPH. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku.  

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

14) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 

1040013163/001 v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – úprava sítě čp. 

220 náměstí“  

Usnesení č. 3926/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040013163/001, kterou se 

smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení zemního kabelového vedení do 

pozemku v majetku města Strakonice p.č. 1288/3 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou 

přípravou stavby: „Strakonice – úprava sítě čp 220 náměstí“, dle sazebníku. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

15) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330044424/001 o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice – u Hangáru – přeložka NN“  

Usnesení č. 3927/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy č. PI-014330044424/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 

uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 679/2, 679/19 a 679/21 

v k.ú. Nové Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Strakonice – u Hangáru – přeložka NN“, za částku 

10.000,- Kč + DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

16) Agro Čejetice s.r.o., IČ: 625 01 836, se sídlem Čejetice 106, 386 01 Strakonice - pacht 

zemědělských pozemků v k.ú. Strakonice a v k.ú. Přední Ptákovice  (průmyslová zóna 

Hajská) 

Usnesení č. 3928/2017 
RM po projednání 

I.Doplňuje  

usnesení RM č. 3827/2017 (81/1) ze dne 23. 8. 2017 o následující: 

- v případě schválení budoucí kupní smlouvy zastupitelstvem města na prodej pozemků, které jsou 

předmětem pachtu se výpovědní lhůta stanovuje na 3 měsíce  

- v případě porušení povinnosti předání předmětu pachtu se stanovuje smluvní pokuta ve výši 10.000,-

Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením předmětu pachtu.  

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 
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17) Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 70889953, se sídlem Holečkova 106/8, Smíchov, Praha 5 

– žádost o zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 3929/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí  

se zřízením věcného břemene přístupu a příjezdu přes část pozemku p.č. 1208/1 v k.ú. Strakonice 

(vlastnictví města Strakonice), a to v rozsahu  stanoveném v GP č. 3703-53/2017, vyhotoveným 

Geodetickou kanceláří Geoteka s.r.o., Bavorova 313, 386 01 Strakonice, ve prospěch vlastníků pozemku 

p.č. 1208/25 o výměře 935 m2 (oddělen dle výše uvedeného GP z pozemku p.č. 1208/11) a p.č. 1208/6 

o výměře 1996 m2  (oddělen dle výše uvedeného GP z pozemku p.č. 1208/1 a p.č. 1208/6), vše v k.ú. 

Strakonice. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč + 

DPH.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

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

„Chodník, ul. Virtova, Strakonice - Virt“ 

Usnesení č. 3930/2017 
RM po projednání 

I. Rozhodla  

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

Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, na realizaci akce: „Chodník, 

ul. Virtova, Strakonice - Virt“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 Písek 

2. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  

3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice 

4. Casta, dopravní stavby, s.r.o., Pražská 467, 386 01 Strakonice 

5. Robstav stavby, k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek 

II. Souhlasí 

s uveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci stavby: „Chodník, ul. Virtova, Strakonice – Virt“ na 

webových stránkách města Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem 

uchazečů  

III. Jmenuje 

členy hodnotící komise ve složení: 

1. p. Milan Jungvirt 

2. Ing. Lukáš Srb 

3. Ing. Jana Narovcová 

4. Ing. Jan Blahout 

5. p. Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. Mgr. Miroslava Nejdlová 

3. Ing. Tatiana Šamanková 

4. p. Jaroslav Houska 

5. Ing. Oldřich Švehla  

IV. Ukládá 

vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

V. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 

veřejné zakázky. 
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HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

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

„Cyklostezka – SO 107 – propojení cyklostezky Radošovice“ 

Usnesení č. 3931/2017 
RM po projednání 

I. Rozhodla 

zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s Pravidly pro 

zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: „Cyklostezka – SO 107 

– propojení cyklostezky Radošovice“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto 

dodavatelům: 

1. STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 Písek 

2. EUROVAE CS, a,s, Národní 138/10, 110 00Praha 

3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice 

4. Casta, dopravní stavby, s.r.o., Pražská 467, 386 01 Strakonice 

5. Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 

II. Souhlasí 

s uveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci stavby: „Cyklostezka – SO 107 – propojení 

cyklostezky Radošovice“ na webových stránkách města Strakonice za účelem možnosti podání nabídky 

neomezeným počtem uchazečů  

III. Jmenuje 

členy hodnotící komise ve složení: 

1. p. Milan Jungvirt 

2. Ing. Lukáš Srb 

3. Ing. Jana Narovcová 

4. Ing. Jan Blahout 

5. p. Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. Mgr. Miroslava Nejdlová 

3. Ing. Tatiana Šamanková 

4. p. Jaroslav Houska 

5. Ing. Oldřich Švehla  

IV. Ukládá 

vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

V. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 

veřejné zakázky. 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

20) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330044425/001 o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice – parc.č. 33/55 - kNN“  

Usnesení č. 3932/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy č. PI-014330044425/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 

uložení energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 33/2 v k.ú. Nové 

Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Strakonice – parc.č. 33/55 - kNN“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 
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1) HC Strakonice, z.s. – žádost o bezúplatné užívání parkoviště před zimním stadionem 

v době konání Václavské pouti 

Usnesení č. 3933/2017 (82/1a) 

RM po projednání 

I.Souhlasí  

s bezúplatným užíváním parkoviště před zimním stadionem na pozemcích parc. číslo 1248/4, 

1255/1, 1255/2, 1255/4, 1734, 1735, a dále parkoviště před plaveckým stadionem na pozemku 

parc. číslo 1311/2, vše v k.ú. Strakonice, v době konání Václavské pouti ve Strakonicích, tedy 

ve dnech 29. 9. až 1. 10. 2017, za účelem provozování parkoviště, a to hokejovým klubem HC 

Strakonice, z.s., IČ 466 87 769, se sídlem ve Strakonicích, část Strakonice I, Na Křemelce 512. 
HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

2) Příspěvková organizace Základní škola Strakonice, Dukelská 166,  IČ: 47255838 – 

dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce majetku města Strakonice č. 2012-438 
Usnesení č. 3934/2017 (82/1a) 
RM po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-438 uzavřené mezi městem Strakonice a 

příspěvkovou organizací Základní škola Strakonice, Dukelská 166,  IČ: 47255838, jehož předmětem 

bude snížení výměry pozemku p.č. st. 182/1 v k.ú. Nové Strakonice, který je součástí předmětu 

výpůjčky, a sice o 340 m2, z důvodu vzniku nového pozemku   p.č. st. 182/6 v k.ú. Nové Strakonice 

oddělením z pozemku p.č. st. 182/1 v k.ú. Nové Strakonice. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušného dodatku.  

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

3) Veřejná zakázka malého rozsahu „Automatická městská toaleta, Strakonice, ul. 

Ellerova“ 

Usnesení č. 3935/2017 (82/1a) 
RM po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Automatická městská toaleta, Strakonice, 

ul. Ellerova“ s vyloučením uchazeče Stavební společnost H a T spol. s r.o., Komenského 373, 

386 01 Strakonice, IČ: 45023522, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených ve 

Výzvě k podání nabídky. 

II. Ruší 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Automatická městská toaleta, Strakonice, ul. Ellerova“ 

z důvodu neobdržení žádné nabídky splňující požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě 

k podání nabídky. 
HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

4) Stavba: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice 

Usnesení č. 3936/2017 (82/1a) 

RM po projednání  

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017 - 00350 na realizaci stavby „Stavební 

úpravy ulice Poděbradova, Strakonice“ uzavřené dne 26.6.2017 mezi městem Strakonice a 

společností ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01, IČ: 27430774, přičemž 

předmětem tohoto dodatku bude následující:  

- změna ZL 2: nahrazení podkladu z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 200  

mm ve výši  – 1 066 608,90 Kč (méněpráce) podkladem ze směsi stmelené cementem SC C 

8/10 (KSC I) tl. 150 mm ve výši 1 066 608,90 (vícepráce). 

Tyto změny nepředstavují celkovou změnu ceny oproti SOD. 
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II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.  
HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

5) Oprava dlažeb u OC Hvězda a v ul. Hradeckého, Strakonice – dodatek     č. 1 k SOD 

Usnesení č. 3937/2017 (82/1a) 

RM po projednání  

I. Nesouhlasí 

s uzavřením dodatku č.1 k smlouvě o dílo v souvislosti s realizací stavby: „Oprava dlažeb u OC 

Hvězda a v ul. Hradeckého, Strakonice“, jehož předmětem by bylo navýšení předmětu plnění 

o realizaci dvou parkovacích stání vyhrazených pro zásobování OC Hvězda.  
HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

6) Žádost spol. LABEN, s.r.o., se sídlem  Jablonského 383/2, Písek – odkoupení majetku 

městem Strakonice 

Usnesení č. 3938/2017 (82/1a) 

RM po projednání 

I.Souhlasí 

s odkoupením použitelného movitého majetku od spol. LABEN, s.r.o., se sídlem  Jablonského 

383/2, nacházejícího se v prostorech pronajatých spol. LABEN, s.r.o., v objektu Domu kultury, 

Mírová 831, Strakonice, a sice za cenu odpovídající opotřebení, tzn. za cenu sníženou o 

amortizaci o 20 %. Souhlas je podmíněn dodáním smluv na provoz pokladních systémů EET. 
HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

7) Agro Čejetice s.r.o., IČ: 625 01 836, se sídlem Čejetice 106, 386 01 Strakonice – uzavření 

dodatku k nájemní smlouvě č. 2011 – 189 ze dne 1. 4. 2012  

Usnesení č. 3939/2017 (82/1a) 

Rada města po projednání  

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo 2011 – 189, uzavřené se společností Agro 

Čejetice s.r.o., se sídlem Čejetice 106, Strakonice, dne 1.4.2012, jehož předmětem bude změna 

předmětu pronájmu - vynětí pronajatých pozemků k zemědělským účelům, a to p.č. 1097, p.č. 

1098/2, p.č. 1108/1 a p.č. 1112/1, vše k.ú. Strakonice z nájemní smlouvy k  30. 9. 2018, a to  

z důvodu přípravy a realizace průmyslové zóny Hajská. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy č. 

2011 – 189 ze dne 1. 4. 2012 zůstávají nezměněna. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku. 
HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

 

2.  finanční odbor 

 

 Rozpočtová opatření č. 90 - 98 

Usnesení č. 3940/2017 
RM po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 90  ve výši  30.000 Kč 

Dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů spojených s přípravnou fází volby prezidenta České 

republiky. 

Rozpočtová skladba: příjmy    99 – 0000 – 4111 – ÚZ  98 008 

   výdaje    99 – 6118 – 5xxx – ÚZ  98 008 

 

RO  č. 91 ve výši  3.002.236,55 Kč 
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Zpětná dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu „Rozšíření sběrného systému města 

Strakonice“. Projekt byl realizován v roce 2016, finanční prostředky byly použity na nákup nádob na 

bioodpad. 

Rozpočtová skladba: příjmy    401 – 0000 – xxxx – ÚZ  xx xxx 

 

RO  č. 92  ve výši  541.262,40 Kč 

Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT (zálohová platba) pro příspěvkovou organizaci 

Základní škola Povážská Strakonice na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %. 

Rozpočtová skladba: příjmy:           1328 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

   výdaje:           1328 – 3113 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

 

RO  č. 93  ve výši  237.706,77 Kč 

Snížení dotace ze SFDI na realizaci projektu „Strakonice – Páteřní cyklostezka – 1. etapa“ z důvodu 

snížení celkové ceny díla. O uvedenou částku bude snížen rozpočet výdajů na uvedenou akci. 

(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 

rozpočet 
změna 

rozp. 

po 

změně 

skutečnost 

k 31.8. 

předpoklad 

čerpání 

Maj – Strakonice – Páteřní cyklostezka   9 693,0 -237,7 9 455,3 6 387,8 7 500,0 

    Dotace SFDI 5 217,0 -237,7 4 979,3 4 979,3 4 979,3 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 731 2219 6121 -237,7 91 628  

Příjmy   731 0000 4213 -237,7 91 628  

 

RO  č. 94  ve výši  240.000 Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci odboru informatiky a provozu z neinvestičních prostředků 

určených na informační technologii (org.140 – 6171 - 5xxx) na prostředky investiční (org.140 – 6171 – 

6125). Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů za položení optických kabelů „Metropolitní 

sítě města Strakonice“ – připojení MŠ A. B. Svojsíka a propojení ZŠ Povážská a MŠ Šumavská. 

 

 

 

(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 

rozpočet 
změna 

rozp. 

po 

změně 

skutečnost 

k 6.9. 

předpoklad 

čerpání 

OIP-neinv. prostředky   3 245,0 -240,0  3 005,0 1 694,1 3 005,0 

    OIP-investice,metropol.síť 250,0 240,0 490,0 7,8 490,0 

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 140 6171 6125 240,0   

Výdaje   140 6171 5xxx -240,0   

 

RO  č. 95  ve výši  15.000 Kč 

Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na položce individuální dotace na poskytnutí 

dotace organizaci Student, o. p. s. na výdaje spojené s účastí v soutěži F1 při reprezentaci České 

republiky v Kuala Lumpur v termínu 20. – 30. září 2017. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy 

z přijatých úroků. 

(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 

rozpočet 
změna 

rozp. 

po 

změně 

skutečnost 

k 6.9. 

předpoklad 

čerpání 
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OŠCR – individuální dotace   500,0 10,0 510,0 466,0 510,0 

    úroky 200,0 10,0 210,0 239,6  300,0 

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 215 3429 5xxx 10,0   

Příjmy    6310 2140 10,0   

 

RO  č. 96  ve výši  150.000 Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Světelné signalizační zařízení ul. 

Katovická“ kde dojde k úspoře finančních prostředků oproti předpokladu, na položku objekt Na 

Dubovci 140, Strakonice – údržba, opravy a revize. K dnešnímu dni jsou schválené prostředky ve výši 

500 tis. Kč téměř vyčerpány. Finanční prostředky budou použity na opravy a revize výtahu, periodické 

kontroly trafostanice, povinné revize hasičských přístrojů, stavební úpravy referenční zasedací 

místnosti, zprovoznění sociálního zařízení v nájemním prostoru bývalé pletárny, apod. 

(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 

rozpočet 
změna 

rozp. 

po 

změně 

skutečnost 

k 6.9. 

předpoklad 

čerpání 

Maj – objekt Na Dubovci 140, Strak.   500,0 150,0  650,0 495,3  650,0 

    Maj-Svět.signal.zařízení 1 888,3 -150,0 1 738,3 0,0 1 300,0 

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 791 3613 5xxx 150,0   

Výdaje   792 2223 6121 -150,0   

 

RO  č. 97  ve výši  80.000 Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Světelné signalizační zařízení ul. 

Katovická“ kde dojde k úspoře finančních prostředků oproti předpokladu, na dofinancování akce 

„Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Lidická, budova Holečkova 413“. V rozpočtu je na akci schválena 

částka 1.000 tis. Kč, skutečné celkové výdaje (dle smlouvy o dílo, projektová dokumentace, 

videotelefon, přípravné úklidové práce) činí 1.080 tis. Kč.  

 

 

 

 

(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 

rozpočet 
změna 

rozp. 

po 

změně 

skutečnost 

k 6.9. 

předpoklad 

čerpání 

Maj–rekonstr.elektroin. Holečkova 413   1 000,0 80,0  1 080,0 53,4  650,0 

    Maj-Svět.signal.zařízení 1 738,3 -80,0 1 658,3 0,0 1 300,0 

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 791 3613 5xxx 80,0   

Výdaje   792 2223 6121 -80,0   

 

RO  č. 98  ve výši  250.000 Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Stavební úpravy č.p. 137“ – 

zateplení, výměna oken a střešní krytiny nádvorní budovy, kde dojde k úspoře finančních prostředků 

oproti předpokladu na položku opravy a údržba budov základních škol. 

(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 

rozpočet 
změna 

rozp. 

po 

změně 

skutečnost 

k 6.9. 

předpoklad 

čerpání 

Maj – oprava a údržba budov ZŠ a MŠ   1 300,0 350,0 1 650,0 1 244,1 1 650,0 
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    Maj-St.úpravy čp.137 6 480,0 -350,0 6 130,0 4 212,5 5 800,0 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 777 3113 5171 350,0   

Výdaje   704 6171 6121 -350,0   

 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

 Příspěvkové organizace města - zvýšení limitu prostředků na platy na rok 2017  

Usnesení č. 3941/2017 

RM po projednání  

I. Souhlasí 

s navýšením limitu prostředků na platy příspěvkovým organizacím města v souvislosti s novelou 

nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která nabyla 

účinnosti dnem 01.07.2017, takto: 

 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Strakonice o částku 250 tis. Kč na celkovou 

výši 6.050 tis. Kč na rok 2017 

 příspěvkové organizaci Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice o částku 395 

tis. Kč na celkovou výši 13.495 tis. Kč na rok 2017 

 příspěvkové organizaci Městský ústav sociálních služeb Strakonice o částku 2 706 tis. Kč na 

celkovou výši 45.206 tis. Kč na rok 2017 

 příspěvkové organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice o částku 220 tis. Kč na celkovou 

výši 5.960 tis. Kč na rok 2017 

II. Souhlasí 

s navýšením limitu prostředků na platy příspěvkové organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice 

v souladu s dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2017 o částku 70 tis. Kč na celkovou 

výši 6.030 tis. Kč na rok 2017 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

 Rozbor hospodaření města Strakonice za 1. pololetí roku 2017 

Usnesení č. 3942/2017 

RM po projednání 

I. Bere na vědomí  

Rozbor hospodaření města Strakonice a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 2017. 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

3.  Odbor rozvoje 

 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017 

Usnesení č. 3943/2017 

RM po projednání 

I. Bere na vědomí 

přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

 

 Architektonická studie nové mateřské školy v lokalitě Jezárky ve Strakonicích – 

představení studie 

Usnesení č. 3944/2017 

RM po projednání 

I. Bere na vědomí 

architektonickou studii nové mateřské školy v lokalitě Jezárky ve Strakonicích 
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HLASOVÁNO: pro 4-  schváleno 

 Pojištění lesních porostů – podání žádosti o poskytnutí finanční podpory 

Usnesení č. 3945/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí  

s podáním žádosti o poskytnutí podpory z Programu pojištění lesních porostů poskytované Podpůrným 

a garančním rolnickým a lesnickým fondem a.s. 

HLASOVÁNO: pro 4-  schváleno 

 Bezplatné užívání rytířského sálu strakonického hradu 

Usnesení č. 3946/2017 (82/03a) 
RM po projednání 

I. Souhlasí 

s bezplatným užíváním Rytířského sálu strakonického hradu organizací TSI Písek z.s. IČ: 04812182, 

Vladislavova 250, Písek a to v termínu 4. října 2017 pro pořádání workshopu Jeďte po zelené, jeďte po 

e-Road 

HLASOVÁNO: pro 4-  schváleno 

 

4. odbor informatiky a provozu 

 

 Uzavření smlouvy o výpůjčce dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor v budově na Palackého nám. 1090, 

Strakonice za účelem zřízení volební místnosti ve dnech 20. a 21. 10. 2017 

Usnesení č. 3947/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

s Ministerstvem zemědělství České republiky, jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor 

v budově na Palackého nám. 1090, Strakonice za účelem zřízení volební místnosti ve dnech 20. a 

21.10.2017. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem smlouvy o výpůjčce dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v přeloženém znění.  

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

 2) Uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí dle ust. § 2201 a násl. OZ  o výpůjčce 

počítačů na volby do parlamentu ČR 

Usnesení č. 3948/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o nájmu a související servisní smlouvy na technické zajištění dvacetisedmi lokalit 

výpočetní technikou pro volby 20.-21.10.2017 s  firmou Penta CZ, s.r.o za cenu 52272,- Kč včetně 

DPH.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

 

 Seznam objednávek 

Usnesení č. 3949/2017 

RM po projednání 

I. Bere na vědomí 

Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za červen 2017 
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HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

 

5.  odbor životního prostředí 

 

 Přehled objednávek odboru životního prostředí v srpnu 2017 

Usnesení č. 3950/2017 

RM po projednání 

I. Bere na vědomí 

Seznam objednávek odboru životního prostředí za srpen 2017. 

HLASOVÁNO: pro4 -  schváleno 

 

6.  odbor školství a cestovního ruchu 

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

Usnesení č. 3951/2017 

RM po projednání 

I. Revokuje 

usnesení RM č. 3883/2017 ze dne 23.08.2017, týkající se přijetí finančního daru ve výši 25.996 Kč od 

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, který měl být použit k uhrazení stravného 

ve školní jídelně při ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice pro 6 žáků v rámci charitativního projektu 

Obědy pro děti, a to v období od 01.09.2017 do 29.06.2018.  

II. Souhlasí 

s přijetím finančního daru ve výši 21.534 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 

Praha 4, který bude použit k uhrazení stravného ve školní jídelně při ZŠ  F. L. Čelakovského, Strakonice 

pro 5 žáků v rámci charitativního projektu Obědy pro děti, a to v období od 01.09.2017 do 29.06.2018. 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

 Užití znaku města Strakonice – Student, o. p. s. 

Usnesení č. 3952/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 

s užitím znaku města Strakonice společností Student, o. p. s., Želivského 291, 386 01 Strakonice, IČO: 

26090198 na tiskoviny spojené se soutěží F1 ve školách v rámci propagace města na světovém finále 

v F1 ve školách v Kuala Lumpur v Malajsii ve dnech 20. až 30. září 2017. 

HLASOVÁNO: pro 4-  schváleno 

 Individuální dotace – Student, o. p. s. 

Usnesení č. 3953/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace ve výši 15 000 Kč společnosti Student, o. p. s., Želivského 291, 386 

01 Strakonice, IČO: 260 90 198 na nákup materiálů potřebných k účasti v soutěži F1 při reprezentaci 

České republiky v Kuala Lumpur v Malajsii v termínu 20. září až 30. září 2017. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Strakonice a společností Student, o. p. s., 

Želivského 291, 386 01 Strakonice, IČO: 260 90 198 na nákup materiálů potřebných k účasti v soutěži 

F1 při reprezentaci České republiky v Kuala Lumpur v Malajsii v termínu 20. září až 30. září 2017. 

III. Pověřuje 

starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 

 HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ Lidická 625  

Usnesení č. 3954/2017 

RM po projednání: 
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I. Souhlasí 

s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2017/2018 v MŠ Lidická v 1. 

třídě, ve 2. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí a ve 3. třídě na 27 dětí, v odloučeném pracovišti MŠ Školní v 1. 

třídě, ve 2. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí a ve 3. třídě na 26 dětí,  v odloučeném pracovišti MŠ Holečkova 

413 ve 3. třídě a ve 4. třídě na 25 dětí, v odloučeném pracovišti MŠ Spojařů 1260 ve  2. třídě, ve 3. třídě 

a ve 4. třídě na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti 

školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

 
7.  starosta 

 TC Přádelna Strakonice s.r.o. – odstoupení jednatele z funkce 

Usnesení č. 3955/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí   

s odstoupením Ing. Filipa Brady z funkce jednatele společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o., IČ 058 

79 841, se sídlem Na Dubovci 140, Strakonice, ke dni 30.9.2017  

II. Ukládá 

ostatním jednatelům společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o. zajistit výmaz odstupujícího jednatele 

z obchodního rejstříku 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

 
8.  Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
 

 Přijetí darů 

Usnesení č. 3956/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí  

s přijetím darů dle § 27, odst. 5, písm. b), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

 

 pro potřeby Domova pro seniory, Lidická 189, 386 01 Strakonice 

 

od p. Ing. Václava Kotála 

Praha 5 – Košíře 

věcný dar v celkové hodnotě 999 Kč 

 televizor LC 1 ks + ovladač 1 ks 

 

 pro potřeby Azylového domu, Budovatelská 613, 386 01 Strakonice 

 

od Strakonického deníku 

sídlem Lidická 169, 386 01  Strakonice 

věcný dar v celkové hodnotě 8 300 Kč 

 komoda 1 ks (900 Kč/1 ks) 

 skříň 60 cm 1 ks (1 000 Kč/1 ks) 

 židle 6 ks (500 Kč/1 ks) 

 skříň 3 ks (500 Kč/1 ks) 

 komoda úzká rohová 1 ks (400 Kč/1 ks) 

 jídelní stůl 1 ks (500 Kč/1 ks) 

 psací stůl malý 2x (500 Kč/1 ks)  
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II. Ukládá 

ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace. 

HLASOVÁNO: pro 4-  schváleno 

  

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka OA pro MěÚSS“ 

Usnesení č. 3957/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 

se zrušením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (2 osobní automobily) na akci 

„Dodávka OA pro MěÚSS“, neboť žádný z účastníků výběrového řízení nerespektoval ve své nabídce 

termín dodání OA (do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy). 

II. Souhlasí 

se zahájením nového výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (2 osobní automobily) na 

akci „Dodávka OA pro MěÚSS II.“  

III. Souhlasí 

s předloženou výzvou k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka 

OA pro MěÚSS II.“  

IV. Souhlasí 

s odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

akci „Dodávka OA pro MěÚSS II.“ těmto firmám: 

1.  HS Auto Staněk s.r.o. 

 IČO 26069351, se sídlem Nebřehovice 34, 386 01 Strakonice 

2.  AUTA BOREK a.s. 

 IČO 25163051, se sídlem Pražská 285, 373 67 Borek 

3.  AUTO KÁPL s.r.o. 

 IČO 482072284, se sídlem Malé Nepodřice 41, 397 01 Písek 

V. Souhlasí 

se složením hodnotící komise: 

 

členové hodnotící komise: 

1. Milan Jungvirt  

2. Mgr. Dagmar Prokopiusová 

3. Ing. Jana Narovcová  

4. JUDr. Jindřich Kotrch 

5. Hana Benešová 

náhradníci členů hodnotící komise: 

1. Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. Mgr. Lenka Kratochvílová 

3. Ing. Oldřich Švehla 

4. Mgr. Miroslav Vadlejch 

5. Antonín Hlavatý 

 

VI. Ukládá 

ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky. 

HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Pořízení osobního automobilu pro MěÚSS“ 

Usnesení č. 3958/2017 (82/8a) 
RM po projednání 

I. Souhlasí 

se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Pořízení 

osobního automobilu pro MěÚSS“ 
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II. Souhlasí 

s předloženou výzvou k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci 

„Pořízení osobního automobilu pro MěÚSS“ 

III. Souhlasí 

s odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci „Pořízení osobního automobilu pro MěÚSS“ těmto firmám: 

 

1.  AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 

 IČO 48207322, provozovna Dopravní 35, 386 01 Strakonice 

2.  Karel Frolík - AUTOSERVIS 

 IČO 10301577, se sídlem Táborská 2400, 397 01 Písek 

3.  AUTO KÁPL s.r.o. 

 IČO 482072284, se sídlem Malé Nepodřice 41, 397 01 Písek 

IV. Souhlasí 

se složením hodnotící komise: 

členové hodnotící komise: 

1. Milan Jungvirt  

2. Mgr. Dagmar Prokopiusová 

3. Ing. Jana Narovcová  

4. JUDr. Jindřich Kotrch 

5. Hana Benešová 

náhradníci členů hodnotící komise: 

1. Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. Mgr. Lenka Kratochvílová 

3. Ing. Oldřich Švehla 

4. Mgr. Miroslav Vadlejch 

5. Antonín Hlavatý 

V. Ukládá 

ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky. 
HLASOVÁNO: pro 4-  schváleno 

 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: Pořízení dodávkového automobilu na rozvoz 

obědů pro MěÚSS“ 

Usnesení č. 3959/2017 (82/8b) 
RM po projednání 

I. Souhlasí 

se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Pořízení 

dodávkového automobilu na rozvoz obědů pro MěÚSS“ 

II. Souhlasí 

s předloženou výzvou k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci 

„Pořízení dodávkového automobilu na rozvoz obědů pro MěÚSS“ 

III. Souhlasí 

s odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci „Pořízení dodávkového automobilu na rozvoz obědů pro MěÚSS“ těmto 

firmám: 

1.  HS Auto Staněk s.r.o. 

 IČO 26069351, se sídlem Nebřehovice 34, 386 01 Strakonice 

2.  AUTA BOREK a.s. 

 IČO 25163051, se sídlem Pražská 285, 373 67 Borek 

3.  AUTO NEJDL s.r.o. 
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 IČO 47715804, se sídlem Domažlické předměstí 610/III, 339 01 Klatovy 

IV. Souhlasí se složením hodnotící komise: 
 

členové hodnotící komise: 

1. Milan Jungvirt  

2. Mgr. Dagmar Prokopiusová 

3. Ing. Jana Narovcová  

4. JUDr. Jindřich Kotrch 

5. Hana Benešová 

 

náhradníci členů hodnotící komise: 

1. Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. Mgr. Lenka Kratochvílová 

3. Ing. Oldřich Švehla 

4. Mgr. Miroslav Vadlejch 

5. Antonín Hlavatý 

V. Ukládá 

ředitelce MÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky 
HLASOVÁNO: pro 4-  schváleno 

 

9.  odbor dopravy 

 

 Zápis z 19. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 5. 9. 2017 

Usnesení č. 3960/2017 

RM po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 19. jednání  dopravní komise konané dne 5. 9. 2017. 

HLASOVÁNO: pro 4-  schváleno 

 

    

 

Mgr. Břetislav Hrdlička         

            starosta                           

                               


