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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  93. jednání Rady města Strakonice 

konaného 31. ledna 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

Přítomni:      5 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

                       p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

           RM:  p. Zach DiS., pí Vlasáková,  

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

 

Omluveni:    Ing. Moučka, p. Christelbauer 

 

1. Starosta 

 Inženýrské sítě v okrajových částech města  

                                                                                                      Usnesení č. 4489/2018 

2. Tajemník  

 Plnění usnesení RM za rok 2017 

                                                                                                      Usnesení č. 4490/2018 

3. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                               Usnesení č. 4491/2018 - č.4498/2018 

4. Různé 

                                                                                                              (bez č. usnesení) 

 

93. jednání Rady města Strakonice zahájil p. starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 15:00 hodin 

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

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 

jednání. 

 

1. Starosta 

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 

 Inženýrské sítě v okrajových částech města  

Usnesení č. 4489/2018 

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

Majetkovému odboru ve spolupráci s TS Strakonice s.r.o. připravit materiál týkající se 

vodovodů, kanalizací v okrajových částech města a předložit ho na jednání Rady města. 

 

2. Tajemník  

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnily Ing. Narovcová a Ing. arch. Slámová 

 Plnění usnesení RM za rok 2017 

Usnesení č. 4490/2018 (93/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení RM za rok 2017. 
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II. Schvaluje 

vyřazení z evidence 1406 splněných usnesení. 

III. Revokuje 

Usnesení č. 1188/2005, 1886/2008, 2504/2013, 2719/2013, 0584/2015, 1033/2015, 1125/2015, 

2809/2016, 2977/2017, 3082/2017, 3083/2017, 3084/2017 v b.č. III., IV., 3092/2017, 

3165/2017, 3245/2017 v b. č. II.,III., IV., 3299/2017 v b.č. I. (čtvrtá odrážka), 3326/2017, 

3364/2017, 3369/2017, 3389/2017, 3402/2017 v b. č. V.,VI., 3403/2017, 3405/2017, 

3415/2017, 3444/2017 – částečná revokace, 3472/2017, 3474/2017, 3541/2017, 3546/2017, 

3570/2017, 3669/2017, 3673/2017, 3683/2017, 3830/2017, 3845/2017 v b. č. V., 3850/2017, 

3852/2017 v b. č. II., 4036/2017 v b. č. II.,III., 4037/2017 v b. č. III., IV., V., 4066/2017 

v b.č.II., 4163/2017, 4164/2017 v b. č. III., 4165/2017 

IV. Ukládá  

a) tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 174 nesplněných usnesení 

b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení 

 

2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová 

1) Oznámení o zahájení výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

na realizaci akce „Opatření na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní 

ochranu v k.ú. Přední Ptákovice – v lokalitě nad Chalupami“ 

Usnesení č. 4491/2018 (93/2) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zaslat oznámení o zahájení výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  

v platném znění v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 

Strakonice   na stavbu: „Opatření na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní 

ochranu v k.ú. Přední Ptákovice – v lokalitě nad Chalupami“, za podmínek a v rozsahu 

uvedeném v oznámení těmto dodavatelům: 

1. VHS – Vodohospodářské stavby spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 České 

Budějovice 

2. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

3. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

4. PRIMA a.s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice 

5. Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 

6. Stavební společnost H a T s.r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice 

7. GARANTSTAV ST s.r.o., Palackého náměstí 94, 386 01 Strakonice 

II. Souhlasí 

s uveřejněním oznámení o zahájení výběrového řízení na www stránkách a na profilu 

zadavatele města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů 

k podání nabídky na realizaci stavby: „Opatření na zpomalení povrchového odtoku vody a 

protierozní ochranu v k.ú. Přední Ptákovice – v lokalitě nad Chalupami“ 
III. Jmenuje 

členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

1. p. Josef Štrébl 

2. p. Josef Zoch 

3. Ing. Jana Narovcová  

4. Ing. Jan Blahout 

5. p. Michal Bezpalec 



3 

 

náhradníky členů komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

1. Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. Ing. Rudolf Oberfalcer 

3. Ing. Oldřich Švehla 

4. p. Jaroslav Houska 

5. Ing. Lukáš Srb 

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. 

 

1) Obsazení uvolněných bytových jednotek 

Usnesení č. 4492/2018 (93/2a) 

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

majetkovému odboru nabídnout uvolněnou bytovou jednotku č. 003 v domě č.p. 776, ul. 

Mírová, o velikosti 2+1 a bytovou jednotku č. 022 v domě č.p. 482, ul. Dukelská, Strakonice, 

o velikosti 3+1 stávajícím nájemcům bytů v MŠ Holečkova 413 a MŠ Školní 80, případně 

ponechat jako náhradu za bytové jednotky umístěné ve sportovních zařízeních.  

 

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

před jejím úplným dokončením SO 201 – úprava levostranného chodníku. 

Usnesení č. 4493/2018 (93/2a) 

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 části stavby 

SO 201 – úpravy levostranného chodníku v termínu od 12.2.2018 do 31.8.2018 za podmínek 

uvedených v příloze. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné trojstranné dohody. 

 

3) Vyhlášení záměru na pronájem pozemků  

Usnesení č. 4494/2018 (93/2a) 

Rada města po projednání 

I.Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. st. 240 v k.ú. Nové Strakonice, na němž se 

nachází budova čp. 220 v ul. Tovární ve Strakonicích, dále pak pozemků p.č. 596/7 a 596/8 

v k.ú. Nové Strakonice.  

 

4) Vyhlášení záměru na pronájem budovy – „areál Bažantnice“ v k.ú. Nové Strakonice 

Usnesení č. 4495/2018 (93/2a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedené budovy v „areálu Bažantnice“ v k.ú. Nové 

Strakonice, obci a okrese Strakonice:  
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- OBJEKT č.  5 - budova č.p. 372 na pozemku parc.č. st. 34/2, to vše v k.ú. Nové Strakonice, 

obci a okrese Strakonice. 

Objekt č. 5 tvoří: 

- dílny a skladovací prostory o celkové výměře NP 1270 m2. 

 

1) Žádost o odkoupení pozemků ve vlastnictví města Strakonice pro výstavbu bytových 

domů na Jezárkách 

Usnesení č. 4496/2018 (93/2b) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM souhlasit  

s vyhlášením záměru na prodej části pozemku ve vlastnictví města parc.č. 1371/122 o výměře 

5400 m2 v kat. území Strakonice. 

II. Doporučuje ZM souhlasit 

s vyhlášením záměru na směnu pozemků ve vlastnictví města, a to části pozemku parc.č. 

1371/122 o výměře cca 300 m2, pozemku parc.č. 1385/2 o výměře 639 m2 a pozemku parc.č. 

1371/124 o výměře 1508 m2, vše v kat. území Strakonice, za pozemek parc.č. 343/24 o výměře 

1243 m2, pozemek parc.č. 343/53 o výměře 981 m2, pozemek parc.č. 343/56 o výměře 739 m2  

vše v kat. území Přední Ptákovice. 

 

2) Budova bývalé základní školy na Podsrpu – žádost o prodej 

Usnesení č. 4497/2018 (93/2b) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM souhlasit  

s vyhlášením záměru na prodej pozemku parc.č. st. 34, jehož součástí je budova č.p. 30 a 

pozemku parc.č. 181/2 (budova  bývalé ZŠ školy na Podsrpu s pozemkem a zahradou), vše 

v kat. území Přední Ptákovice za účelem provozování vzdělávací a spolkové činnosti. 

 

3) Žádost MÚSS Strakonice – uzavření darovacích smluv na movitý majetek 

Usnesení č. 4498/2018 (93/2b) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM souhlasit 

s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké nám. 2, Strakonice  a spol. 

AKTIV Zdravotnické potřeby, s.r.o., se sídlem Pamětice 17, 397 01 Drhovle u Písku, jejímž 

předmětem bude darování níže uvedeného majetku z MÚSS Strakonice: 

Domov pro seniory  Lidická 189, Strakonice 

– lůžka: 

7 ks á 16 275,90 Kč + matrace 7 ks á 5 247,20 Kč  

7 ks á 16 018,40 Kč      7 ks á 5 164,20 Kč  

1 ks á 25 921,60 Kč     1 ks á 5 188,90 Kč  

3 ks á 33 575,85 Kč (včetně matrace) 

1 ks á 32 802,- Kč (včetně matrace) 

Domov pro seniory  Rybniční 1282, Strakonice 

- lůžka: 

44 ks á 14 194,06 Kč 

1 ks á 14 194,43 Kč 

3 ks á 26 283,78 Kč 

2 ks á 33 575,85 Kč 

matrace 50 ks á 4 085,64 Kč. 

II. Doporučuje ZM souhlasit 
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s tím, že výše uvedený majetek, který bude předmětem darovací smlouvy, nebude nabízen           

k odprodeji na www.stránkách města Strakonice (dle Směrnice pro hospodaření s majetkem 

schválené usn. RM č. 1978/2016 dne 13.4.2016), a to vzhledem k tomu, že je  nutné zajistit 

výměnu starých lůžek za nová a rychlý odvoz vyřazených lůžek, s ohledem na nedostatek 

skladovacích prostorů pro uskladnění vyřazovaného majetku v org. MÚSS Strakonice. 

III. Doporučuje ZM souhlasit 

s uzavřením darovací smlouvy mezi spol. AKTIV Zdravotnické potřeby, s.r.o., se sídlem 

Pamětice 17, 397 01 Drhovle u Písku a  Městským ústavem sociálních služeb Strakonice, se 

sídlem Jezerní 1281, Strakonice, jejímž předmětem bude darování movitého majetku 

v hodnotě 82.800,- Kč, konkrétně se bude jednat o zdravotnické pomůcky, které jsou potřebné 

pro rehabilitaci seniorů. 

IV. Doporučuje ZM pověřit 

starostu města podpisem příslušných smluv. 

 

4. Různé  (bez č. usnesení) 

Rada města byla seznámena s dopisem od České asociace odpadového hospodářství týkající se 

informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst. 

 

 

 

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

starosta         místostarosta 

   

 

http://www.stránkách/

