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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  89. jednání Rady města Strakonice 

konaného 6. prosince 2017 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

Přítomni:      5 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

                       p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

           RM:  p. Christelbauer, p. Zach DiS. 

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 
 

Omluveni:     Ing. Moučka, pí Vlasáková 
 

1. Starosta 

 Udělení Ceny starosty 

                                                                                                      Usnesení č. 4282/2017 

2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                                 Usnesení č. 4283/2017-č.4290/2017 

3. OIP 

 Výzva k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku  „Rozvoj informačních a 

komunikačních systémů města Strakonice – registrační číslo: 

CZ.06.3.05/0.0./0.0./16_044/0005175“  

                                                                                                      Usnesení č. 4291/2017 

 Seznam objednávek  

                                                                                                      Usnesení č. 4292/2017 

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

počítačů na volbu prezidenta 

                                                                                                      Usnesení č. 4293/2017 

 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 12.-13.1. a 26.-

27.1.2018 
                                                                                                      Usnesení č. 4294/2017 

4. Odbor vnitřních věcí 

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků – obec Kuřimany 

                                                                                                      Usnesení č. 4295/2017 

5. Odbor školství a CR 
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 Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 

                                                                                                      Usnesení č. 4296/2017 

 Dohoda o zvláštním užívání věže Rumpál 

                                                                                                      (bez č. usnesení) 

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

                                                                                                      Usnesení č. 4297/2017 

 Dohoda o postoupení práv a povinností ze smlouvy o dílo č. 2017-00533 

                                                                                                      Usnesení č. 4298/2017 

6. Sociální odbor 

 Převzetí majetku nepatrné hodnoty 

                                                                                                      Usnesení č. 4299/2017 

 Nabídka spolupráce  

                                                                                                      Usnesení č. 4300/2017 

 Dotace –  Cestou vůle, z.s. 

                                                                                                      Usnesení č. 4301/2017 

7. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření č. 138, č. 139 

                                                                                                      Usnesení č. 4302/2017 

 STARZ – použití investičního fondu 

                                                                                                      Usnesení č. 4303/2017 

8. Odbor rozvoje 

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

realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 

                                                                                                      Usnesení č. 4304/2017 

 Schválení rozšíření seznamu investičních záměrů základních a mateřských škol 

(v rámci  Místního akčního plánu vzdělávání)  

                                                                                                      Usnesení č. 4305/2017 
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89. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 15:10 hodin 

v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval 

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 

jednání. 
 

V úvodu jednání Rady města proběhla prezentace Ing. Treybala týkající se projektu 

rekonstrukce plaveckého stadionu v areálu STARZ ve Strakonicích. Výše uvedené prezentace 

se zúčastnili: za STARZ : Ing. Mareš, Ing. Bouček, p. Dvořák a za MěÚ : Ing. Narovcová. 
 

1. Starosta 

 Udělení Ceny starosty 

Usnesení č. 4282/2017 (89/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s udělením Ceny starosty města Strakonice panu Ing. Jiřímu Dobešovi za celoživotní výchovu 

mládeže ke sportu a za dlouhodobou spolupráci s městem. 
 

2. Majetkový odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová 

 Majetkové záležitosti 

1) Prodlužování smluv o nájmu bytu 

Usnesení č. 4283/2017 (89/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informace z úřadu práce týkající se přiznání dávek na bydlení. 
 

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

Strakonice p.č. st.688 v  k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s přípravou stavby 

„Vodovodní přípojka pro rekreační objekt V Lipkách, Strakonice“. 

Žadatel: Jaromír Bouda 

V zastoupení: Michal Hokr 

Usnesení č. 4284/2017 (89/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se stavbou „Vodovodní přípojka pro rekreační objekt V Lipkách, Strakonice“ 

s uložením vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. st. 688 v k.ú. 

Nové Strakonice, dle sazebníku. 

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

3) Žádost o pronájem garážového stání – p. Jaromír Pertlík 

Usnesení č. 4285/2017 (89/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 20 v objektu  č.p. 1391 v ul. 

Leknínové ve Strakonicích, s níže uvedeným  žadatelem, za následujících podmínek:  

- p. Jaromír Pertlík  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 
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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. 
 

4) Záměr na výpůjčku nebytových prostorů – bývalá Základní škola Podsrp  

Usnesení č. 4286/2017 (89/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na výpůjčku nebytových prostorů v objektu bývalé Základní školy                    

na Podsrpu – budovy čp. 30 v části obce Přední Ptákovice, postavené na pozemku parc. č. st. 

34  v kat. území Přední Ptákovice, konkrétně učebny o výměře 69 m2 v 1. poschodí budovy.  
 

5) Zřízení věcného břemene v souvislosti s prodejem pozemků v lokalitě Kání Vrch  

Usnesení č. 4287/2017 (89/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o 

zřízení věcného břemene mezi městem Strakonice jako vlastníkem pozemků parc.č. 1194/4 a 

parc.č. 1190/16 (město bude jako strana budoucí povinná z věcných břemen) a společností 

Adient Strakonice s.r.o., IČ 28085272, Heydukova 1111, Strakonice I, a společností Caloroso 

s.r.o., IČ 28275365, Růžová 950/15, Nové Město, 110 00 Praha,  jako budoucími 

oprávněnými z věcných břemen a společností PEKON ST s.r.o., IČ 28066341, Zahradnická 

569, 388 01 Blatná, jako investorem.  

Účelem uzavření budoucí smlouvy je stanovení podmínek pro uzavření smlouvy o věcných 

břemenech v souvislosti s přeložením inženýrských sítí z pozemku parc.č. 1190/16 a 1190/28 

v kat. území Strakonice, které bude město Strakonice převádět na investora společnost 

PEKON ST s.r.o., a přemístěním komunikace na pozemcích parc.č. 1190/16 a 1190/28 v kat. 

území Strakonice. Společnost PEKON ST s.r.o. přeloží inženýrské sítě umístěné na 

pozemcích parc. č 1190/16 a parc. č. 1190/28 v kat. území Strakonice, jejichž uložení je 

zajištěno věcným břemenem dle smlouvy vložené do katastru nemovitostí čj. V- 2726/2003-

307 do pozemku ve vlastnictví města Strakonice parc.č. 1194/4 a parc.č. 1190/16 (do části 

pozemku, která není předmětem prodeje investorovi společnosti PEKON ST s.r.o. a zůstává 

ve vlastnictví města Strakonice), vše v kat. území Strakonice.  

Dále bude na pozemku ve vlastnictví města Strakonice parc.č. 1194/4 a parc.č. 1190/16 

umístěna komunikace, čímž bude pro budoucí oprávněné zajištěn přístup a příjezd původně 

rovněž zajištěný věcným břemenem dle smlouvy o zřízení věcného břemeneV-2726/2003-

307.  

Předpokládaný rozsah věcného břemene uložení inženýrské sítě a umístění komunikace je 

vyznačen v grafické příloze.  

Smlouva o zřízení věcného břemene bude následně uzavřena až po uložení a zaměření sítí a 

komunikace geometrickým plánem. Věcná břemena budou s ohledem na převod vlastnického 

práva k pozemkům parc.č. 1190/14, parc.č. 1190/16, části parc.č. 1190/28 a části parc.č. 

1208/5, vše v kat. území Strakonice, z vlastnictví města Strakonice  do vlastnictví investora 

společnosti PEKON ST s.r.o. zřizována bezúplatně a na dobu neurčitou. Strany smlouvy se 

rovněž v budoucí smlouvě  zaváží, že při uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen zruší 

původní věcná břemena zřízená smlouvou čj. V-2726/2003-307.   
 

1) Žádost o souhlas s projednáním územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní 

smlouvy v souvislosti se stavbou „Venkovní rampa a vestavba dvou osobních výtahů“ 

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domů čp. 854 a čp. 855 ve Strakonicích,  
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Usnesení č. 4288/2017 (89/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi Společenstvím vlastníků jednotek domů čp. 854 a 

čp. 855 ve Strakonicích, a Městským úřadem Strakonice, odbor stavební úřad, jejímž 

předmětem je umístění a provedení stavby „Venkovní rampa a vestavba dvou osobních 

výtahů“. 

II. Pověřuje  

vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 

2) Dohoda o předčasném užívání stavby s názvem: „Most ev. č. 173-001 

Strakonice“ před jejím úplným dokončením 
Usnesení č. 4289/2017 (89/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dohody o předčasném užívání stavby s názvem: „Most ev. č. 173-001 

Strakonice“ před jejím úplným dokončením se zhotovitelem stavby sdružení firem pod 

názvem BERGER + ZEPRIS Strakonice, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň a dále 

s investorem části stavby Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, příspěvkovou 

organizací, Nemanická 2133/10,  370 10 České Budějovice. Předmětem dohody je souhlas 

s předčasným užíváním stavby v termínu od 29.12.2017 do 31.8.2018 za podmínek 

uvedených v příloze materiálu č.89/1a předloženého k projednání RM dne 6.12.2017.. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné trojstranné dohody 
 

3) Kanalizace – lokalita lávky u hradu 

Usnesení č. 4290/2017 (89/1a) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zprávu o havarijním stavu kanalizačního řadu v lokalitě lávky u strakonického hradu na 

pozemku p.č. dle KN 227/1, 227/2, 227/3 vše v k.ú. Strakonice. 

II. Pověřuje 

majetkový odbor ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářského majetku města – 

Technické služby Strakonice, s.r.o., zajištěním opravy havarijního stavu kanalizace dle 

přílohy (materiál č.89/1a předložený k projednání RM dne 6.12.2017). 
 

3. OIP 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Ulč 

 Výzva k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku  „Rozvoj informačních a 

komunikačních systémů města Strakonice – registrační číslo: 

CZ.06.3.05/0.0./0.0./16_044/0005175“  

Usnesení č. 4291/2017 (89/3) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se zadáním nadlimitní veřejné zakázky na realizaci projektu „Rozvoj informačních a 

komunikačních systémů města Strakonice – registrační číslo: 

CZ.06.3.05/0.0./0.0./16_044/0005175“ v nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
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II. Schvaluje 

předloženou zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na realizaci projektu „Rozvoj 

informačních a komunikačních systémů města Strakonice – registrační číslo: 

CZ.06.3.05/0.0./0.0./16_044/0005175“ 

III. Jmenuje 

člena komise pro otevírání obálek: 

1. Kristýna Soukupová, Stavební poradna s.r.o. 

Náhradníka člena komise pro otevírání obálek: 

1. Ing. Martina Gabrielová, Stavební poradna s.r.o. 

a členy hodnotící komise, ve složení: 

1. člen Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. člen Ing. Rudolf Ulč 

3. člen Mgr. Michal Novotný 

4. člen Veronika Chodlová, EDU-PRO Consulting, a.s. 

5. člen Kristýna Soukupová, Stavební poradna s.r.o.  

Náhradníky členů komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím 

řízení a hodnocení nabídek ve složení: 

1. náhradník Josef Štrébl 

2. náhradník Ing. Václav Sýkora 

3. náhradník Bc. Alena Vadlejchová 

4. náhradník Ing. Barbora Gabrielová, EDU-PRO Consulting, a.s. 

5. náhradník Ing. Martina Gabrielová, Stavební poradna s.r.o. 

IV. Ukládá 

vedoucí odboru informatiky a provozu zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této 

veřejné zakázky  

V. Pověřuje 

vedoucí odboru informatiky a provozu podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 

administrací této veřejné zakázky včetně dohod o zachování mlčenlivosti (NDA) s uchazeči o 

veřejnou zakázku. 
 

 Seznam objednávek  

Usnesení č. 4292/2017 (89/3) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za listopad 2017 
 

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

počítačů na volbu prezidenta 

Usnesení č. 4293/2017 (89/3) 

Rada města po projednání 

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

výpočetní technikou pro volby 12.-13.1.2018 a 26.-27.1.2018 s  firmou Penta CZ, s.r.o za cenu 

60379,- Kč včetně DPH.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

 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 12.-
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13.1. a 26.-27.1.2018 
Usnesení č. 4294/2017 (89/3a) 

Rada města 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  12.-13.1. a 26.-27.1.2018. 

II. Pověřuje 

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

zákoník, v předloženém znění.  
 

4. Odbor vnitřních věcí 

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků – obec Kuřimany 

Usnesení č. 4295/2017 (89/4) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na zajištění výkonu přenesené působnosti stanovené 

v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, na 

úseku přestupků proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti 

občanskému soužití a proti majetku, mezi městem Strakonice na jedné straně a obcí Kuřimany, 

zastoupené starostou Ing. Václavem Lhotou, IČ 46684492, se sídlem Kuřimany 11, 386 01 

Strakonice na druhé straně. Obec Kuřimany bude hradit městu Strakonice náklady spojené 

s výkonem přenesené působnosti dle smlouvy ve výši 1 500 Kč za každý přestupkový případ. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem výše uvedené veřejnoprávní smlouvy.    
 

5. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková 

 Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 

Usnesení č. 4296/2017 (89/5) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přijetím finančního daru ve výši 5.244 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 

152/4, Praha 4, který bude použit k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 2 žáky v rámci 

charitativního projektu Obědy pro děti, a to v období od 02.01.2018 do 30.06.2018. 

 

 Dohoda o zvláštním užívání věže Rumpál - (bez č. usnesení)                                                                                         

Výše uvedený bod byl stažen z programu jednání. 
 

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

Usnesení č. 4297/2017 (89/5) 

Rada města po projednání 

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 27 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. 
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 Dohoda o postoupení práv a povinností ze smlouvy o dílo č. 2017-00533 

Usnesení č. 4298/2017 (89/5a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dohody o postoupení práv a povinností ze smlouvy o dílo č. 2017-00533 týkající 

se realizace akce Novoroční ohňostroj mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 

Strakonice, IČO: 00251810, Milanem Skálou, Dobřanovská 522, 387 01 Volyně, IČO: 

62517350 a Městským kulturním střediskem Strakonice, Mírová 831, 386 01 Strakonice, IČO: 

00367869.   

II. Pověřuje 

starostu podpisem dohody v předloženém znění.    
 

6. Sociální odbor 

 Převzetí majetku nepatrné hodnoty 

Usnesení č. 4299/2017 (89/6) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli panu Wojciechu Lukasikovi v celkové 

hodnotě 35 Kč. 

II. Ukládá    

sociálnímu odboru provést potřebné kroky k převzetí uvedeného majetku nepatrné hodnoty  
 

 Nabídka spolupráce  

Usnesení č. 4300/2017 (89/6) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

se spoluprací s Domovem pro seniory Světlo, se sídlem Drhovle 44 z  důvodu nedostatku 

finančních prostředků a uzavřeného rozpočtu pro letošní rok. 

II. Ukládá  

sociálnímu odboru provést schválené usnesení a sdělit žadateli informaci o možnosti požádat 

o poskytnutí dotačních prostředků dle příslušného dotačního programu v roce 2018. 

 

 Dotace –  Cestou vůle, z.s. 

Usnesení č. 4301/2017 (89/6) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí   

s poskytnutím finančních prostředků Cestou vůle, z.s. z důvodu nedostatku finančních 

prostředků a uzavřeného rozpočtu pro letošní rok. 

II. Ukládá  

sociálnímu odboru provést schválené usnesení a sdělit žadateli informaci o možnosti požádat 

o poskytnutí dotačních prostředků dle příslušného dotačního programu v roce 2018. 
 

7. Finanční odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová 

 Rozpočtová opatření č. 138, č. 139 

Usnesení č. 4302/2017 (89/7,89/7a) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 138  ve výši  186.100 Kč 

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na opravu střechy budovy Na Ostrově, 
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čp. 1415. Rozpočtové opatření bude kryto přijatým pojistným plněním. Opravy na likvidaci 

pojistných událostí již byly provedeny a uhrazeny z rozpočtu města. Pojistné plnění bylo 

připsáno na účet města. 

 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp. změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 29.11. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – oprava střechy Na Ohradě čp. 1415   0,0 186,1 186,1 0,0 186,1 

    Pojistná plnění 155,3 186,1 341,4 1.433,2 1.433,2 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 772 3613 5171 186,1   

Příjmy    3699 2322 186,1   

RO  č. 139  ve výši  250.000,- Kč 

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na stavební úpravy bytových jader v bytech 

ul. Stavbařů čp. 205. Rekonstrukce byla zajištěna Technickými službami Strakonice s.r.o.  

TS Strakonice s.r.o. jsou dle mandátní smlouvy správcem bytového fondu města a  smí hradit 

pouze opravy, veškeré investiční akce musí být prováděny majitelem bytů, tj.  městem 

Strakonice. Z tohoto důvodu je nutné rekonstrukce bytových jader hradit z rozpočtu města. 

Rozpočtové opatření bude kryto navýšením převodu finančních prostředků z hospodářské 

činnosti – bytové hospodářství.  
 

2)  STARZ – použití investičního fondu 

Usnesení č. 4303/2017 (89/7a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s použitím investičního fondu organizace ve výši 49.000 Kč na financování studie na výstavbu 

zdravotně relaxačního bazénu včetně rekonstrukce šaten. Na úhradu nákladů bude použita 

úspora investiční dotace na vybudování vířivky v objektu krytého bazénu (investiční dotace 

zřizovatele byla poskytnuta ve výši 1.900 tis. Kč, skutečné náklady na její vybudování činily 

1.698,2 tis. Kč, z úspory bylo dále hrazeno připojení tribuny Na Sídlišti na teplovod TST a.s. 

ve výši 108,9 tis. Kč). 
 

8. Odbor rozvoje 

 Projekt „Veřejná infrastruktura cestovního ruchu ve městě Strakonice“ – 

schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města 

Strakonice 

Usnesení č. 4304/2017 (89/8) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s realizací projektu a podáním žádosti o dotaci v rámci programu MMR ČR „Národní program 

podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2018“, z podprogramu Rozvoj základní a 

doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, z dotačního titulu č. 3 – Rozvoj veřejné 

infrastruktury cestovního ruchu, s názvem „Veřejná infrastruktura cestovního ruchu ve městě 

Strakonice“ 

II. Doporučuje ZM 

souhlasit s realizací projektu a podáním žádosti o dotaci z programu MMR ČR „Národní 

program podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2018“, z podprogramu Rozvoj základní 

a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, z dotačního titulu č. 3 – Rozvoj veřejné 

infrastruktury cestovního ruchu, na projekt „Veřejná infrastruktura cestovního ruchu ve městě 

Strakonice“ 
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III. Doporučuje ZM 

souhlasit, v případě přidělení dotace z programu MMR ČR „Národní program podpory 

cestovního ruchu v regionech pro rok 2018“, z podprogramu Rozvoj základní a doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu, z dotačního titulu č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury 

cestovního ruchu, s kofinancováním projektu ve výši minimálně 50 % celkových výdajů 

projektu 
 

 Schválení rozšíření seznamu investičních záměrů základních a mateřských škol 

(v rámci  Místního akčního plánu vzdělávání)  

Usnesení č. 4305/2017 (89/8) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

Rozšíření Seznamu investičních priorit ZŠ a MŠ zřizovaných městem Strakonice o investiční 

záměr uvedený v příloze mat. č. 89/8. 

 

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.       Josef Štrébl v.r. 

starosta         místostarosta 


