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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  83. jednání Rady města Strakonice 

konaného 27. září 2017 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

 

Přítomni:      4 členové RM 

                       p. Jungvirt – místostarosta 

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

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

Omluveni:     Mgr. Hrdlička – starosta  

 

Program:  

  1.    Místostarosta 

 Změna organizační struktury MěÚ Strakonice a stanovení celkového počtu zaměstnanců města 

zařazených do MěÚ Strakonice                                                                      Usnesení č. 3961/2017  

2. Majetkové záležitosti 

                                                                                                         Usnesení č. 3962/2017- č. 3983/2017 

  3.   Odbor informatiky a provozu 

 Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí č. 93/CST/2017 mezi městem Strakonice 

a ČR – ÚZSVM                                                                                                Usnesení č. 3984/2017 

 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro 

cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji 

                                                                                                                    Usnesení č.3985/2017 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI 

                                                                                                                           Usnesení č.3986/2017 

 Výměna rozvodů vody v nádvorní budově Na stráži 137 z důvodu havarijního stavu 

               Usnesení č.3987/2017 

4. Odbor rozvoje 

 Smlouva o výpůjčce digitálních dat – ortofoto                                              Usnesení č.3988 /2017 

 Projekt „Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích“ – nové 

podání žádosti                                                                                                 Usnesení č.3989/2017 

 Podání záměru bezbariérové trasy v rámci Národního rozvojového programu mobility pro 

všechny 

                                                                                                                     Usnesení č.3990/2017 

 Projekt „ Veřejná infrastruktura cestovního ruchu ve městě Strakonice“  – odmítnutí schválené 

dotace                                                                                                              Usnesení č.3991/2017 

  5.   Odbor sociální 

 Zápis z komise pro sociální věci a zdravotnictví                                        Usnesení č.3992/2017 

 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – Lucie Špindlerová                             odloženo 

 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – Marie Sudová                Usnesení č.3993/2017 

 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – Květuše Zlatá                Usnesení č.3994/2017 

 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – manželé Jan a Marie Myšákovi 

                                                                                                                    Usnesení č.3995/2017 

 Zrušení usnesení – odmítnutí přiděleného bytu v DPS – Ing. Josef Vokáč CSc.  

                                                                                                                    Usnesení č.3996/2017 
                                                                                                                  

  6.   Odbor finanční 

 Rozpočtová opatření  č. 99 – 102                                                                Usnesení č.3997/2017 

 Smlouva o zvláštním užívání nemovitosti - pouť                                       Usnesení č.3998/2017 
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  7.   Odbor ŠCR 

 Zápis 25. jednání komise pro kulturu dne 7. 9. 2017                                  Usnesení č.3999/2017 

 Záštita starosty města – FOKUS – Písek, z. s.                                            Usnesení č.4000/2017 

 Zápis z jednání projektu Otavská plavba                                                    Usnesení č.4001/2017 

 Zpravodaj města Strakonice – vyjádření k uveřejnění doplňující informace  

                                                                                                                   Usnesení č.4002/2017  

 Zpravodaj města Strakonice – vyjádření k uveřejnění sdělení                   Usnesení č.4003/2017 

 Výpověď smlouvy                                                                                      Usnesení č.4004/2017 

 Platový výměr Mgr. Jaroslavy Kolesové, ředitelky Základní školy F. L. Čelakovského, 

Strakonice, Jezerní 1280 (83/6a)                                                                 Usnesení č.4005/2017 

 Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 – žádost o souhlas s přijetím finančního 

daru                                                                                                              Usnesení č.4006/2017 

  8.   TS 

 Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Samková Yweta) 

                                                                                                                         Usnesení č.4007/2017 

 Odepsání pohledávky – Profantová Věra, Bezděkovská 76, Strakonice 

                   Usnesení č.4008/2017 

 Odepsání pohledávky – Dušková Hana, Rybniční 1283, Strakonice 

                   Usnesení č.4009/2017 

 9. MP 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4057717/2017 „Strakonice – zkvalitnění záznamu MKDS“ 

                     Usnesení č.4010/2017 

10. MÚSS 

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

             Usnesení č.4011/2017 

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

                                                                                                                                 Usnesení č.4012/2017 

 

  

 

83. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta Milan Jungvirt v 15:00 hodin v malé zasedací 

místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 

Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
                   

1. místostarosta  

 Změna organizační struktury MěÚ Strakonice a stanovení celkového počtu 

zaměstnanců města zařazených do MěÚ Strakonice 

Usnesení č.3961/2017 

RM po projednání 

I. Schvaluje  

s účinností od 1.10.2017 organizační změnu za účelem zvýšení efektivnosti práce spočívající 

ve zrušení jedné pracovní pozice pracovníka úseku sekretariátu zařazeného přímo pod 

tajemníka MěÚ Strakonice. 

II. Ukládá  

tajemníkovi městského úřadu (a v případě jeho nepřítomnosti jeho pověřenému zástupci) 

provést všechny pracovně právní kroky s touto změnou související. 
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III. Stanovuje 

s účinností od 1.10.2017 celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu 

Strakonice na 146 zaměstnanců. 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 

                   

2. majetkové záležitosti  

Projednávání bodu 1 se zúčastnila Ing. Narovcová 

 

1) Žádost o uzavření smlouvy č.:ZP-014330044365/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu v souvislosti se stavbou: „Příp. STL Strakonice, parc.č. 759/1“  

Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 01 České Budějovice 

V zastoupení: Hrdlička spol. s r.o., Lobezská 1526/20, 326 00 Plzeň  

Usnesení č. 3962/2017  
RM po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy č. ZP-014330044365/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 

uložení distribuční soustavy do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 759/17 a p.č. KN 1286/26 

v  k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Příp. STL Strakonice, parc.č. 759/1“, za částku 10.000,- 

Kč + DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

2) Žádost o uzavření smlouvy č.: ZP-014330045051/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu v souvislosti se stavbou: „Příp. NTL Přední Ptákovice parc.č. 43/6“  

Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 01 České Budějovice 

V zastoupení: Hrdlička spol. s r.o., Lobezská 1526/20, 326 00 Plzeň  

Usnesení č. 3963/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy č. ZP-014330045051/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 

uložení distribuční soustavy do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 47/1 v  k.ú. Přední 

Ptákovice, v souvislosti se stavbou: „Příp. NTL Přední Ptákovice parc.č. 43/6“, za částku 10.000,- Kč + 

DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

3) Smlouva o vybudování parkovacích míst  

Žadatel: Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, náměstí Hrdinů 69, 387 01 Volyně 

Usnesení č. 3964/2017  
RM po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o vybudování 6-ti parkovacích míst se závazkem žadatele uhradit městu 

Strakonice finanční částku ve výši 200.000,- Kč. Tuto částku je žadatel povinen uhradit nejpozději ke 

dni podpisu této smlouvy. 

II. Pověřuje 

starostu k podpisu předmětné smlouvy o vybudování parkovacích míst. 
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HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

4) Prodloužení smluv o nájmu bytu 

 

 Paní Jana Všiváková, Strakonice 

 Paní Irena Balogová, Strakonice 

 Paní Denisa Žigová, Strakonice 

 Manželé Karel a Brigita Irdzovi, Strakonice 

 Paní Dagmar Stárková (dříve Říhová), Strakonice 

 Paní Věra Hrehová, Strakonice 

 Paní Věra Landsingerová, Strakonice 

 Pan Josef Janeček, Strakonice 

 Paní Lenka Svobodová, Strakonice 

 Paní Iveta Ferencová, Strakonice 

 Paní Marie Cinová, Strakonice  

 Pan Július Sivák a Marek Miškovčík, Strakonice 

 Paní Zdenka Murgáčová, Strakonice  

 Paní Martina Rovňanková, Strakonice 

 Paní Beáta Grundzová, Strakonice 

 Paní Eva Grundzová, Strakonice 

 Paní Jaroslava Hrdinová, Strakonice 

 Paní Helena Irdzová, Strakonice 

 Paní Zuzana Hermanová (dříve Martincová), Strakonice 

 Paní Jana Kopecká, Strakonice 

 Paní Zdeňka Rybáková, Strakonice 

 Paní Vladimíra Božovská, Strakonice 

 Paní Štěpánka Kaplánková, Strakonice 

 Paní Lucie Pohlotková, Strakonice 

 Manželé Petr a Jindřiška Kůsovi, Strakonice 

 Paní Vlasta Štětinová, Strakonice 

 Paní Lenka Papírníková, Strakonice 

 Pan Jaroslav Pohlodko, Strakonice 

 Manželé Vasil a Gabriela Grundzovi, Strakonice 

 Paní Petra Kvěchová, Strakonice 

 Paní Jana Hrabáková, Strakonice 

 Pan Michal Sivák, Strakonice 

 Manželé Michaela a Róbert Šipošovi, Strakonice 

 Manželé Izabela a Václav, Strakonice 

 

 

Usnesení č. 3965/2017  
RM po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003/767, Strakonice, s 

paní Janou Všivákovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 

1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. V případě, že Jana 

Všiváková, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

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

II. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B11/805, Strakonice, s 

paní Irenou Balogovou, Zvolenská 805, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
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nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. 

V případě, že Irena Balogová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

III. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008/614, Strakonice s paní 

Denisou Žigovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 

měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. V případě, že Denisa 

Žigová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc září  do 25.9.2017, 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. 012/206, Strakonice, 

s manž. Karlem a Brigitou Irdzovými, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 1 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. V případě, že 

manž. Irdzovi, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, nebude jim smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

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

V. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B41/805, Strakonice, 

s paní Dagmar Stárkovou (dříve Říhovou), Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. 

V případě, že Dagmar Stárková (dříve Říhová), Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 

25.9.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.813,- Kč/měsíc (dotace)/měsíc. 

VI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 006/614, Strakonice, s paní 

Věrou Hrehovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 

Souhlas je podmíněn uhrazením splátky dluhu za měsíc září a nájemného za měsíc září do 25.9.2017. 

V případě, že Věra Hrehová, Strakonice neuhradí splátku dluhu a nájemné za měsíc září do 25.9.2017, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

VII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 05/1392, Strakonice, s paní 

Věrou Landsingerovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 

měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. V případě, že Věra 

Landsingerová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace)/měsíc. 

VIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018/1237, Strakonice pro 

pana Josefa Janečka, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 

měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za  měsíc září do 25.9.2017. V případě, že pan Josef 

Janeček, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

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

IX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 02/1392, Strakonice, s 

paní Lenkou Svobodovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 

měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením splátky dluhu a nájemného za měsíc září do 30.9.2017. 

V případě, že Lenka Svobodová, Strakonice neuhradí splátku dluhu a nájemné za měsíc září do 

30.9.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.918,- Kč/měsíc (dotace). 
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X. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004/49, Strakonice, s paní 

Ivetou Ferencovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. 

Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. V případě, že paní Iveta 

Ferencová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

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

XI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku A28/805, Strakonice, s paní Marií 

Cinovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas 

je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. V případě, že Marie Cinová, Strakonice 

neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A13/805, Strakonice, 

s panem Júliem Sivákem a panem Markem Miškovčíkem (dříve Sivákem), Strakonice, přičemž 

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

nájemného a splátky dluhu za měsíc září do 25.9.2017. V případě, že pan Július Sivák a pan Marek 

Miškovčík, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc září do 25.9.2017, nebude jim 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.848,- Kč/měsíc (dotace). 

XIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012/614, Strakonice, s paní 

Zdeňkou Murgáčovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 

měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. V případě, že Zdeňka 

Murgáčová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

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

XIV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A39/805, Strakonice, 

s paní Martinou Rovňankovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září  do 25.9.2017. V případě, že 

Martina Rovňanková, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.746,- Kč/měsíc (dotace). 

XV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002/518 Strakonice, s paní 

Beatou Grundzovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. 

Souhlas je podmíněn uhrazením splátky dluhu a nájemného za měsíc září do 25.8.2017. V případě, že 

paní Beata Grundzová, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc září do 25.9.2017, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XVI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001/204, Strakonice, s 

paní Evou Grundzovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 

měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. V případě, že Eva 

Grundzová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

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

XVII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003/428, Strakonice, s paní 

Jaroslavou Hrdinovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 

měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. V případě, že Jaroslava 

Hrdinová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

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

XVIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016/614, Strakonice, s 

paní Helenou Irdzovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 

měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. V případě, že paní 

Helena Irdzová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

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

XIX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013/799, Strakonice, s 

paní Zuzanou Hermanovou (dříve Martincovou), Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude 

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

30.9.2017. V případě, že Zuzana Hermanová (dříve Martincová), Strakonice, neuhradí nájemné za 

měsíc září do 30.9.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.864,- Kč/měsíc (dotace). 

XX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 025/1392, Strakonice, s 

paní Janou Kopeckou (dříve Kolorosovou), Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 30.9.2017. 

V případě, že Jana Kopecká, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 30.9.2017, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace). 

XXI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011/205, Strakonice, s paní 

Zdeňkou Rybákovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 

měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. V případě, že paní 

Zdeňka Rybáková, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, 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 b.j. č. 016/204, Strakonice, o velikosti 1+1 a 

výměře 52,78 m2, s paní Vladimírou Božovskou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení smlouvy o nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září 

do 25.9.2017. V případě, že paní Božovská, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

XXIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 027/1391, Strakonice s 

paní Štěpánkou Kaplánkovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další půlrok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 30.9.2017. V případě, že paní 

Štěpánka Kaplánková, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc září do 30.9.2017, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 2.102,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003/768, Strakonice, s paní 

Lucií Pohlotkovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 

měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. V případě, že paní Lucie 

Pohlotková, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena. 

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

XXV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001/194, Strakonice, 

s manž. Petrem a Jidřiškou Kůsovými, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. V případě, 

že manž. Kůsovi, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, nebude jim smlouva o 

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

XXVI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007/204 Strakonice o 

velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Vlastou Štětinovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku 

bude prodloužení nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září 

do 25.9.2017. V případě, že paní Štětinová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXVII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 009/205 Strakonice s paní 

Lenkou Papírníkovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 

rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. V případě, že paní 

Papírníková, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

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

XXVIII. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013/206 Strakonice s panem 

Jaroslavem Pohlodkem, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 

3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. V případě, že pan 

Jaroslav Pohlodko neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

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

XXIX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002/49, Strakonice, 

s manž. Vasilem a Gabrielou Grundzovými, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu o další půlrok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 30.9.2017. 

V případě, že manželé Grundzovi, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc září do 30.9.2017, nebude jim 

smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.788,- Kč/měsíc.  

XXX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 015/1391 Strakonice, 

s paní Petrou Kvěchovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 

1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 30.9.2017. V případě, že paní Petra 

Kvěchová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc září do 30.9.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 5.122,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 024/1391, Strakonice, 

s paní Janou Hrabákovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 

3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 30.9.2017. V případě, že paní 

Jana Hrabáková, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc září do 30.9.2017, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 3.388,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 025/1391, Strakonice, 

s panem Michalem Sivákem, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další 3 měsíce.  Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. V případě, že 

pan Michal Sivák, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc září  do 25.9.2017, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 4.670,- Kč (dotace)/měsíc. 

XXXIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 029/1391 Strakonice, 

s manž. Róbertem a Michaelou Šipošovými, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 30.9.2017. 
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V případě, že manž. Šipošovi, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc září do 30.9.2017, nebude jim 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 4.643,- Kč (dotace)/měsíc. 

XXXIV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003/1391, Strakonice, 

s manž. Václavem a Izabelou Grundzovými, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2017. 

V případě, že manželé Grundzovi, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2017, nebude jim 

smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 3.420,- Kč (dotace)/měsíc. 

XXXV. Pověřuje 

starostu podpisem předmětných dodatků. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

5) Paní Žaneta Grundzová, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu  

Usnesení č. 3966/2017 
RM po projednání  

I. Nesouhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005/614, Strakonice, s 

paní Žanetou Grundzovou, Strakonice, týkajícím se prodloužení nájmu bytu  o další 1 měsíc.  

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice, s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni ukončení 

nájmu dobrovolně vyklizen. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

6) Paní Patricie Bledá, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu  

Usnesení č. 3967/2017  
RM po projednání  

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007/614, Strakonice, s paní 

Patricií Bledou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 

Souhlas je podmíněn uhrazením části nájemného za měsíc září do 25.9.2017. V případě, že Patricie 

Bledá, Strakonice neuhradí část nájemného za měsíc září do 25.9.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

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

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

7) Žádost p. Martina Gabary, p. Volenice  

Usnesení č. 3968/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem Martinem Gabarou,  387 16 Volenice, 

jejímž předmětem bude pronájem nebytových prostorů o výměře 110 m2 v přízemí objektu  Na Ostrově 

1415, Strakonice, na pozemku p.č. st. 389/2 v k.ú. Strakonice, za následujících podmínek: 

- pronájem za účelem využití prostorů ke zřízení zámečnické dílny,  nájemné ve výši 60.000,- Kč/ročně, 

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 rozdělení  rozvodů elektroinstalace a zajištění vlastního 

měření spotřeby el. energie v pronajatých prostorech + revizi elektroinstalace, provedení těchto úprav 

bude nájemce konzultovat se zástupcem správce objektu TS Strakonice s.r.o., 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 
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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 6 -  schváleno 

 

8) Smlouva o výpůjčce movitého majetku – MěKS Strakonice 

Usnesení č. 3969/2017 
RM po projednání  

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce níže uvedeného movitého mezi městem Strakonice a Městským 

kulturním střediskem Strakonice, Mírová 831, Strakonice, IČ: 367869, jejímž předmětem bude výpůjčka 

níže uvedeného movitého majetku: 

- plakátovací plochy MIOS - celkem 32 ks, rozmístěné na území města na pozemcích uvedených v 

přiloženém seznamu, 31 ks v pořiz. ceně á 18.776,94 Kč,  1 ks v pořiz. ceně á 18.776,86 Kč (celková 

pořiz. hodnota 600.862,- Kč),  

s tím, že smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, do 

smlouvy budou zapracovány následující podmínky a závazky: 

- vypůjčitel se zavazuje využívat předmět výpůjčky pouze pro sjednaný účel a nepřenechat ho bez 

předchozího písemného souhlasu půjčitele do užívání třetí osobě. 

- veškeré obvyklé náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky nese vypůjčitel ze svého.  

- vypůjčitel se zejména zavazuje zajišťovat obvyklou údržbu předmětu výpůjčky na vlastní náklady. Po 

ukončení výpůjčky je vypůjčitel povinen předat uvedený movitý majetek půjčiteli v řádném stavu. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné smlouvy.  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

9) Žádost spol. Euroškola Strakonice, střední odborná škola s.r.o., se sídlem Husova 361, 

Strakonice  

Usnesení č. 3970/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí 

s podnájmem části nebytových prostorů v budově Husova 361, Strakonice, jejichž nájemcem je na 

základě nájemní smlouvy č. 94-003 uzavřené s městem Strakonice dne 1.8.1994  Euroškola Strakonice, 

střední odborná škola s.r.o., se sídlem Husova 361, Strakonice, následující třetí osobě k níže uvedenému 

účelu: 

- Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s., se sídlem Písek, Pražské Předměstí, 

Vladislavova 250, IČ: 28154975, podnájem 2 místností ve výše uvedeném objektu za účelem realizace 

projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání, konkrétně k výchově a vzdělávání dětí do ukončení povinné školní docházky, 

předpokládaná doba podnájmu do 31.8.2020 s možností prodloužení.  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

10) Prodej dřevní hmoty společnosti Městské lesy Volary s.r.o., v období červen – září 2016 

Usnesení č. 3971/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí 
s prodloužením termínu dodání dřevní hmoty odběrateli Městským lesům Volary s.r.o., V Kasárnách 

645, 384 51 Volary, IČ 25185080, na období červen – prosinec 2017. 
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II. Souhlasí 

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2017-00351, mezi městem Strakonice a Městskými lesy 

Volary s.r.o., V Kasárnách 645, 384 51 Volary, IČ 25185080, týkající se změny čl. II Termín dodání: 

Dřevina bude dodána v období červen – prosinec 2017.  

III. Pověřuje  

starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2017 - 00351.  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

11) Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce majetku – STARZ Strakonice 

Usnesení č. 3972/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce majetku č. 212-446 uzavřené dne  21.12.2012 mezi 

městem Strakonice a příspěvkovou organizací STARZ Strakonice, Na Křemelce 512, Strakonice, IČ: 

00367915, jehož předmětem bude rozšíření předmětu nájmu o následující  majetek: 

- šatnové zázemí pro obloukovou halu na pozemku parc.č. st. 3352 v ulici Máchova, Strakonice, 

umístěné na pozemku parc.č. 441/1 v kat. území Strakonice. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušného dodatku.  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

12) Paní Zuzana Kunešová, bytem  Strakonice – žádost o pronájem garážového stání   

Usnesení č. 3973/2017  
RM  po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 15 v objektu  č.p. 1392 v ul. Leknínové 

ve Strakonicích s níže uvedenou žadatelkou, za následujících podmínek: 

- p. Zuzana Kunešová,  Strakonice, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva bude 

uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 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.   

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

13) Paní JUDr. Vlasta Horská, Praha 4, Braník – žádost o uzavření nájemní smlouvy   

Usnesení č. 3974/2017 
RM po projednání 

I. Nesouhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na dočasné užívání pozemku p.č. 622/2 o výměře 4 800 m2 v k.ú. 

Strakonice (vlastník paní JUDr. Vlasta Horská), vzhledem k tomu, že tento pozemek není dotčen 

stavbou „Strakonice I/22“ (tzv. severní dopravní půloblouk) a  ani není v rámci této stavby využíván.  

II. Souhlasí 

s  vyřazením  žádosti  o  uzavření  nájemní  smlouvy  na dočasné užívání pozemku p.č. 622/2 o výměře 

4 800 m2 v k.ú. Strakonice (vlastník paní JUDr. Vlasta Horská) z evidence. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

14) Pan Tomáš Karl, Strakonice – žádost o přidělení bytu v objektu bývalé školy Podsrp 

Usnesení č. 3975/2017 
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RM po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001/30, Strakonice III, o velikosti 2+1 

a výměře 56,60 m2, s panem Tomášem Karlem, Strakonice, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu 

určitou 2 let s možností prodloužení 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 100,- Kč/bytovou jednotku/ měsíc, s tím, že stavební úpravy v bytě budou provedeny na náklady 

nájemce, po konzultaci s investičním technikem a energetikem města Strakonice. V nájemní smlouvě 

bude sjednána inflační doložka.  

starostu podpisem předmětné smlouvy.  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

15) Žádost o zřízení sjezdu z pozemku p.č. dle KN 320/63 k.ú. Přední Ptákovice 

RM po projednání 

V této věci RM nepřijala usnesení 

16) Pan Jaroslav Babor, Strakonice – žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu  

Usnesení č. 3976/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B38/1283 

Strakonice, s panem Jaroslavem Baborem, Strakonice, a to ke dni ……... 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

1) Žádost o souhlas s dočasným záborem pozemků v souvislosti s přípravou stavby „Most ev. č. 

13911-2 Strakonice Jezárky přes MK“ 

Žadatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České 

Budějovice  

V zastoupení: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno 

Usnesení č. 3977/2017( 83/1a) 

RM po projednání 

I. Souhlasí 

s bezúplatným dočasným záborem pozemků v majetku města Strakonice p.č. 1371/1, 1371/4, 1371/5, 

1371/7, 1371/119, 1371/120 a 1371/133 k.ú. Strakonice v souvislosti s přípravou stavby „Most ev. č. 

13911-2 Strakonice Jezárky přes MK. Souhlas se vydává za podmínky realizace stavby do konce srpna 

2018. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

2) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města Strakonice 

p.č. dle KN 845/4 v  k.ú. Strakonice v souvislosti s přípravou stavby „Vodovodní přípojka č.p. 

1334 Strakonice“. 

Žadatel: GARANTINVEST s.r.o., Palackého náměstí 94, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 3978/2017 

RM po projednání  

I. Souhlasí 

v souvislosti se stavbou „Vodovodní přípojka č.p. 1334 Strakonice“ s uložením vodovodní přípojky do 

pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 845/4 v k.ú. Strakonice dle sazebníku. 

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

3) Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů – Lidická 194, Strakonice  

Usnesení č. 3979/2017 
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RM po projednání 

I.Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedených nebytových prostorů v objektu bývalé Základní 

školy, Lidická 194, Strakonice: 

- NP ve III. nadz. podlaží – 1 učebna o výměře 60,8 m2, WC společné s dalšími nájemci ve III. nadz. 

podl. objektu  

- NP ve III. nadz. podlaží – 1 učebna o výměře 74,9 m2, WC společné s dalšími nájemci ve III. nadz. 

podl. objektu  

- NP ve III. nadz. podlaží – 1 učebna o výměře 52,9 m2, WC společné s dalšími nájemci ve III. nadz. 

podl. objektu. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

4) Vyhlášení záměru na pronájem garážových stání – Leknínová 1391 a Leknínová 1392, 

Strakonice  

Usnesení č. 3980/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech Leknínová 

1391 a Leknínová 1392 ve Strakonicích: 

Leknínová 1391 – garážová stání č. 1, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25. 

Leknínová 1392 – garážová stání č. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20,  

s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 300,- Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

5) Pan David Hájek, Dolany 95, Kralupy nad Vltavou 278 01, žádost o pronájem prodejního 

stánku  

Usnesení č. 3981/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 

s pronájmem stánku číslo 2 včetně části pozemku p.č.st. 308 pod a před stánkem (markýza) o velikosti 

cca 20 m2, vše v k.ú. Strakonice, za cenu 3.500 Kč měsíčně + náklady na služby a energie.   

Nájemní smlouva bude uzavřena s panem Davidem Hájkem, Dolany 95, Kralupy nad Vltavou, IČ 

73817511, za účelem poskytování služeb spočívající v provozování opravny obuvi, kabelek apod.   

V ceně nájmu za užívání  stánku číslo 2 je zahrnuto užívání společného sociálního zařízení a úklidové 

komory, tj. stánku číslo 11 a dále náklady za spotřebu elektrické energie, vody, kdy budoucí uživatel 

stánku číslo 2  má právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  

Nájemní smlouva na užívání stánku číslo 2  na pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice bude uzavřena na 

dobu 12-ti měsíců a dále souhlasí s automatickým prodlužováním předmětné smlouvy a to v případě, že 

budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce stanovené předmětnou smlouvou.  

Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele bez uvedení 

důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní  lhůtou.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o pronájem poskytující službu, bude  text znění nájemní smlouvy 

přizpůsoben účelu pronájmu.   

Výše pokuty stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce k předmětu nájmu 

jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž je tato povinnost porušena.  

Při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených v nájemní smlouvě, činí 

smluvní pokuta 15.000 Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením předmětu nájmu.  

V případě prodlení nájemce s placením nájemného nebo služeb spojených s užíváním předmětu nájmu 

po dobu delší než jeden měsíc, má pronajímatel právo vypovědět nájem i před uplynutím sjednané lhůty. 

Výpovědní lhůty je v tomto případě tříměsíční.  
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II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.   
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

6) Žádost o ukončení nájmu dohodou – p. Zdeňka Vácová, Strakonice  

Usnesení č. 3982/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy č. 2013-461 uzavřené dne 6.12.2013 mezi městem Strakonice a paní 

Zdeňkou Vácovou, Strakonice, jejímž předmětem je pronájem garážového stání č. 6/1392, Strakonice, 

a sice dohodou ke dni 30.9.2017. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné dohody. 

III. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 61392, Strakonice, s tím, že minimální výše 

nájemného je stanovena na 300,- Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH.  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

7) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou „Oprava dlažeb u OC Hvězda a v ul. 

Hradeckého“ 

Usnesení č. 3983/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 

Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Oprava dlažeb u OC Hvězda a v ul. Hradeckého“. Předmětem 

tohoto dodatku je úprava předmětu plnění, kdy namísto realizace části „Oprava dlažby u OC Hvězda“ 

dojde k vybudování chodníků v lokalitě Jezárky (v rozsahu dle přílohy č.3 materiálu k projednání RM 

č. 83/1a - majetkové záležitosti) s termínem plnění do 20.11.2017. Zároveň se změnou předmětu plnění 

dojde i ke snížení ceny díla o 78,65 Kč bez DPH. Nová cena díla činí 1.247.415,12 Kč bez DPH, tzn. 

1.509.372,30 Kč vč. DPH.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku.  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

3.  odbor informatiky a provozu 

 Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí č. 93/CST/2017 mezi městem Strakonice a ČR – 

ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČ: 69797111,  

jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor v budově Smetanova ul. č.p. 533, 

Strakonice 

Usnesení č. 3984/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí č. 93/CST/2017 mezi městem Strakonice 

a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jejímž předmětem je výpůjčka nebytových 

prostor v budově ve Smetanově ul. č.p. 533 ve Strakonicích. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí č. 93/CST/2017 v předloženém znění.  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat 

pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji 

Usnesení č. 3985/2017 

RM po projednání 
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I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku č. 7 ( ev. č. poskytovatele 174-6/2006/CDBP/OÚ, ev. č. příjemce 06-154) ke 

Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově 

čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji uzavřené dne 11.5.2006 mezi Státní tiskárnou 

cenin, státní podnik, se sídlem Praha 1, Růžová 6, IČ 00001279 jako poskytovatelem a městem 

Strakonice jako příjemcem, přičemž předmětem tohoto dodatku je úprava nového místa plnění – Na 

Stráži 137, Strakonice. Dodatek nabývá účinnosti 01.12.2017. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem dodatku č. 7 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další 

zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji 

uzavřené dne 11.5.2006 se Státní tiskárnou cenin, státní podnik. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI 

Usnesení č. 3986/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI se 

společností Wolters Kluwer, a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, IČ 63077639, v rozsahu dle 

specifikace položek obsahu ASPI uvedené v příloze č. 1 smlouvy (ASPI základ, Samospráva  Premium 

2017, specializace mediální právo) za celkovou cenu ročního předplatného služby ASPI pro 30 přístupů 

ve výši 58.844 Kč bez DPH ročně. Dodatek se uzavírá na dobu neurčitou s minimální délkou 

předplatného 48 měsíců od uzavření dodatku. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem výše uvedeného dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí užívacích práv ke službě 

systému ASPI 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 Výměna rozvodů vody v nádvorní budově Na stráži 137 z důvodu havarijního stavu 

Usnesení č. 3987/2017 (83/2a) 

RM po projednání 

I. Souhlasí 

z důvodu havarijního stavu rozvodů vody v budově Městského úřadu Strakonice, Na Stráži 137, 

s přímým zadáním zakázky  „ Výměna rozvodů vody“ společnosti Vodoinstalatérství Hromek, s.r.o.,  5. 

května 15, 386 01 Strakonice, IČ: 20892929 za cenu 1.137.534 Kč bez DPH, tj. 1.376.416,10 Kč včetně 

DPH. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dle bodu I. 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

4. odbor rozvoje 

 Smlouva o výpůjčce digitálních dat – ortofoto 

Usnesení č. 3988/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce digitálních dat s Ing. arch. Ladislavem Komrskou, IČ 10194894, 

Mladenova 3234/9, 143 00 Praha 4, předmětem výpůjčky jsou digitální data ortofoto za účelem 

zpracování Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice 

II. Pověřuje 
starostu měst podpisem předmětné smlouvy o výpůjčce 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 Projekt „Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích“ 
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– nové podání žádosti 

Usnesení č. 3989/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 
s podáním žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu do výzvy č. 37 – 

Energetické úspory v bytových domech II na projekt „Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206 

v ulici Stavbařů ve Strakonicích II“ 

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních prostředků 

v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2018 na spolufinancování a předfinancování 

projektu „Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích II“ 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 Podání záměru bezbariérové trasy v rámci Národního rozvojového programu mobility 

pro všechny 

Usnesení č. 3990/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 
se Záměrem bezbariérových tras pro město Strakonice s názvem „Strakonice bez bariér pro všechny“ 

II. Ukládá 
odboru rozvoje podat Záměr bezbariérových tras pro město Strakonice s názvem „Strakonice bez bariér 

pro všechny“ v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 Projekt „ Veřejná infrastruktura cestovního ruchu ve městě Strakonice“  – odmítnutí 

schválené dotace 

Usnesení č. 3991/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 
s odmítnutím schválené dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z Národního programu podpory 

cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního 

ruchu na projekt „Veřejná infrastruktura cestovního ruchu ve městě Strakonice“ z důvodu zrušeného 

výběrového řízení na dodavatele akce 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

5.  odbor sociální 

 Zápis z komise pro sociální věci a zdravotnictví 

Usnesení č. 3992/2017 

RM po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 3. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví, ze dne 5.9.2017  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – Lucie Špindlerová 

- odloženo 

 

 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – Marie Sudová  

Usnesení č. 3993/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 

s přidělením bytové jednotky č. B26/1283 Strakonice paní Marii Sudové, Bělčice, přičemž smlouva o 

nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další 

rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je 

stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve výši 50,-Kč/m2, kdy pro výpočet 
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nájemného je stanovena započitatelná plocha o výměře 31,22 m2, přičemž k částce bude přičteno 275,89 

Kč (zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro bytovou jednotku č. B26/1283 Strakonice I, činí 

1.837,- Kč. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – Květuše Zlatá 

Usnesení č. 3994/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 

s přidělením bytové jednotky č. B33/1283 Strakonice paní Květuši Zlaté, Strakonice, přičemž smlouva 

o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další 

rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je 

stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve výši 50,-Kč/m2, kdy pro výpočet 

nájemného je stanovena započitatelná plocha o výměře 31,17 m2, přičemž k částce bude přičteno 275,89 

Kč (zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro bytovou jednotku č. B33/1283 Strakonice I, činí 

1.834,- Kč. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – manželé Jan a Marie Myšákovi  

Usnesení č. 3995/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí 

s přidělením bezbariérové bytové jednotky č. B41/1283 Strakonice panu a paní Janu Myšákovi a Marii 

Myšákové, Vlachovo Březí, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s 

možností automatického prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 

Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, 

tj. ve výši 50,-Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná plocha o výměře 54,29 m2, 

přičemž k částce bude přičteno 361,96 Kč (zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro bytovou 

jednotku č. B41/1283 Strakonice I, činí 3.076,- Kč. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Zrušení usnesení – odmítnutí přiděleného bytu v DPS – Ing. Josef Vokáč CSc. 

Usnesení č. 3996/2017 
RM po projednání 

I. Ruší 

usnesení usnesení č. 3814/2017 ze dne 26.6.2017.  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

6.  odbor finanční 

 Rozpočtová opatření č. 99 - 102 

Usnesení č. 3997/2017 
RM po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 99  ve výši  633.451 Kč 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 

v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období II. čtvrtletí roku 2017. 
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Rozpočtová skladba: příjmy:  404 – 0000 – 4116 – ÚZ 29 008 

   výdaje:  404 – 1036 – 5169 – ÚZ 29 008 

 

RO  č. 100  ve výši  725.339 Kč 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu na zpracování lesních hospodářských osnov. 

Rozpočtová skladba: příjmy:  404 – 0000 – 4216 – ÚZ 29 516 

   výdaje:  404 – 1036 – 6119 – ÚZ 29 516 

 

RO  č. 101  ve výši  110.000 Kč 

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na akci „ Pořízení kabin (šatny, sociální zařízení) pro 

obloukovou halu v Máchově ulici“.  Důvodem navýšení je nutná stavební připravenost pro dodávku 

buněk - kabin (příprava přípojek inženýrských sítí) a dále zhotovení projektové dokumentace. 

Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z dividend. 

(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 

rozpočet 
změna 

rozp. 

po 

změně 

skutečnost 

k 20.9. 

předpoklad 

čerpání 

Maj – Kabiny pro halu v Máchově ulici   2 000,0 110,0 2 110,0 77,9 2 110,0 

    Dividendy 1 230,0 110,0 1 340,0 2 674,0 2 674,0 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 753 3412 6121 110,0   

Příjmy   600 6310 2142 110,0   

 

RO  č. 102  ve výši  140.000 Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „MŠ Lidická, Školní – rekonstrukce 

sociálního zařízení“, kde dojde k úspoře finančních prostředků, na spolufinancování projektu „ZŠ 

Dukelská – bez bariér“. Obsahem projektu je pořízení šikmé schodišťové plošiny, díky které dojde 

k bezbariérovému propojení hlavního pavilonu školy s pavilonem výpočetní techniky, kde se dále 

nachází gymnastický sál, kuchyňka, učebna šití, zázemí pro školní družinu a toalety. Na projekt byla 

získána dotace ve výši 150.000 Kč. 

(v tis. Kč) 

text kryto 

upraven

ý 

rozpočet 

změna 

rozp. 

po 

změně 

skuteč. 

k 20.9. 

předpokla

d čerpání 

Maj – ZŠ Dukelská bez bariér     150,0 140,0 290,0 0,0 290,0 

  

Maj–MŠ Lidická-

Školní-soc.zařízení  980,0 -140,0   840,0 638,0 650,0 

         

rozpočtová skladba  org paragraf 

položk

a částka ÚZ  

Výdaje                776 3113 6121 140,0   

Výdaje       775 3111 6121 -140,0   

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Smlouva o zvláštním užívání nemovitosti – pouť 

Usnesení č. 3998/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o zvláštním užívání nemovitosti mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, 

dislokovaný závod Strakonice, se sídlem Strakonice, U Řepické zastávky 1294, IČ: 70971641 a 

žadatelem městem Strakonice, Velké náměstí 2, IČ: 00251810, jejímž předmětem je užívání části 
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komunikace II/173 v době konání  pouti ve Strakonicích, a to od 29.09.2017 do 02.10.2017 za finanční 

náhradu 500 Kč + základní sazba DPH aktuální v době fakturace, tj. celkem 605 Kč včetně DPH. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o zvláštním užívání nemovitosti v předloženém znění. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

7.  odbor ŠCR 

 Zápis 25. jednání komise pro kulturu dne 7. 9. 2017 

Usnesení č. 3999/2017 
RM po projednání 

I. Bere na vědomí 
zápis z 25. jednání komise pro kulturu ze dne 7. 9. 2017. 

II. Odvolává            

Bc. Štěpána Klučku z Komise pro kulturu města Strakonice. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 Záštita starosty města – FOKUS – Písek, z. s. 

Usnesení č. 4000/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí 
s udělením Záštity města Strakonice nad akcí Týdny duševního zdraví 2017 společnosti FOKUS – Písek, 

z. ú., Kollárova 485, 397 01 Písek, IČO: 26538776 ve dnech 11. 10.-28. 11. 2017 ve Šmidingerově 

knihovně ve Strakonicích.     

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno                                                                                                            

 Zápis z jednání projektu Otavská plavba 

Usnesení č. 4001/2017 
RM po projednání 

I. Bere na vědomí 

Zápis z jednání projektu Otavská plavba ze dne 18. 9. 2017. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno                                                                                                            

 Zpravodaj města Strakonice – vyjádření k uveřejnění doplňující informace  

Usnesení č. 4002/2017 
RM po projednání 

I. Nesouhlasí 

s uveřejněním doplňující informace zastupitele Mgr. Ing. Vondryse k neuveřejněnému článku „Jak 

hospodaří Strakonice aneb Opravdu na nic nejsou peníze?“ ve Zpravodaji města Strakonice.  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno                                                                                                            

 Zpravodaj města Strakonice – vyjádření k uveřejnění sdělení  

Usnesení č. 4003/2017 
RM po projednání 

I. Nesouhlasí 

s uveřejněním sdělení zastupitele Mgr. Ing. Vondryse „Kdo může za „blbou“ náladu ve Strakonicích?“ 

ve Zpravodaji města Strakonice.  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno                                                                                                            

 

 Výpověď smlouvy  

Usnesení č. 4004/2017 
RM po projednání 

I. Souhlasí 

s ukončením smlouvy o reklamní prezentaci klienta na internetovém portálu www.cyklotoulky.cz 

uzavřené mezi městem Strakonice a společností EXPRESNET.CZ dne 7. 2. 2011, dohodou k 31. 12. 

2017.   

http://www.cyklotoulky.cz/
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HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno                                                                                                            

 Platový výměr Mgr. Jaroslavy Kolesové, ředitelky Základní školy F. L. Čelakovského, 

Strakonice, Jezerní 1280 (83/6a) 

Usnesení č. 40052017 (83/6a)  
RM po projednání 

I. Schvaluje 

platový výměr Mgr. Jaroslavy Kolesové, ředitelky Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, který 

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

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno                                                                                                            

 Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 – žádost o souhlas s přijetím 

finančního daru 

Usnesení č. 4006/2017 
RM po projednání  

I. Souhlasí 

s přijetím finančního daru ve výši 11.799 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 

Praha 4, který bude použit k uhrazení stravného ve školní jídelně při ZŠ Strakonice, Krále Jiřího 

z Poděbrad 882 pro 3 žáky v rámci charitativního projektu Obědy pro děti, a to v období od 02.10.2017 

do 29.06.2018. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno     

       

                                                                                                  

8.  TS  

 Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Samková Yweta) 

Usnesení č. 4007/2017 
RM po projednání 

I. Rozhodla  
v případě, že nájemce do 30.9.2017 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 

nájem doba určitá Samková Yweta, Strakonice, č.b. 021/77 I. kategorie v VI. podlaží domu. 

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy nebo 

nevyklizení bytu do konce platnosti nájemní smlouvy tj. do 30.9.2017, učinit potřebná opatření k podání 

návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 

 

Důvodová zpráva 

Jmenovaná získala do užívání byt na základě nájemní smlouvy ze dne 14.9.2011 dle usnesení RM 

847/2011,110831 a to na dobu určitou do 30. 9.2012 s tím, že bude-li nájemce řádně plnit podmínky 

smlouvy, tato se automaticky prodlužuje o další jeden rok. Jmenovaná porušila nájemní smlouvu tím, 

že neplatí nájemné a služby spojené s užíváním bytu. 

Dluh na nájemném činí k 31.8.2017 -  12 296,- Kč. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno                                                                                                            

 Odepsání pohledávky – Profantová Věra, Strakonice 

Usnesení č. 4008/2017 
RM po projednání 

I. Rozhodla  
odepsat pohledávku ve výši 2 673,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa bytového 

hospodářství, jako nevymožitelnou. 

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, odepsat pohledávku z účetní evidence. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno                                                                                                            
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 Odepsání pohledávky – Dušková Hana, Strakonice 

Usnesení č. 4009/2017 

RM po projednání 

I. Rozhodla  
odepsat pohledávku ve výši 826,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa bytového 

hospodářství, jako nevymožitelnou. 

 

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, odepsat pohledávku z účetní evidence. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno                                                                                                            

9.  MP  

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4057717/2017 „Strakonice – zkvalitnění záznamu 

MKDS“ 

Usnesení č. 4010/2017 

RM po projednání 

I. souhlasí 

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4057717/2017 uzavřené se společností Telmo a. s., se 

sídlem Praha 10 – Hostivař, Štěrboholská 560/73, 102 00, IČO 47307781 na realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu: „Strakonice – zkvalitnění záznamu MKDS“, jehož předmětem je konkretizace 

předmětu smlouvy o následující ujednání: „Jedná se o přepojení kamer do optické sítě, konkrétně KB 6 

na adrese Strakonice, sídliště Mír, č. p. 1249 a KB 11 na adrese Strakonice, Husova č. p. 361“.     

II. pověřuje 

pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4057717/2017. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno      

 

10.  MÚSS  

 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Pořízení osobního automobilu pro MěÚSS“ 
Usnesení č. 4011/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci „Pořízení osobního automobilu pro MěÚSS“ 

 
Pořadí nabídek: 

1. místo:  

AUTO KÁPL s.r.o. 

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

cena bez DPH: 408.925,62 Kč 

cena s DPH:  494.800,00 Kč 

 

2. místo:  

Karel Frolík - AUTOSERVIS 

IČO 10301577, se sídlem Táborská 2400, 397 01 Písek 

cena bez DPH: 423.132,23 Kč 

cena s DPH:  511.990,00 Kč 

II. Souhlasí 

s uzavřením kupní smlouvy s vítězným dodavatelem na předmětnou veřejnou zakázku. 

III. Ukládá 

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

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno      

 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka OA pro MěÚSS II.“ 
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Usnesení č. 4012/2017 

RM po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci „Dodávka OA pro MěÚSS II.“  

 
Pořadí nabídek: 

1. místo:  

AUTO KÁPL s.r.o. 

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

cena bez DPH: 545.289,- Kč 

cena s DPH:  659.800,- Kč 

II. Souhlasí 

s uzavřením kupní smlouvy s vítězným dodavatelem na předmětnou veřejnou zakázku. 

III. Ukládá 

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

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno      

 

    

 

Milan Jungvirt            

místostarosta                                                        

 


