
1 

 

   - 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  101. jednání Rady města Strakonice 

konaného 9. května 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

Přítomni:      6 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

           p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

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

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 
 

Omluveni:     p. Zach DiS. 
 

1. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření  č. 43 - 58 

                                                                                   Usnesení č. 4876/2018  

2. Sociální odbor  

 Pověření sociálního odboru rozhodováním při zpracování vyjádření obce o potřebnosti 

sociální služby  

                                                                                   Usnesení č. 4877/2018 

 Vymezení cílové skupiny uživatelů AD  

                                                                                   Usnesení č. 4878/2018 

3. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018 

                                                                                   Usnesení č. 4879/2018  

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Oprava zvoničky v obci 

Modlešovice“    

                                                                                   Usnesení č. 4880/2018  

 Studie Revitalizace sídliště Šumavská – představení studie 

                                                                                   Usnesení č. 4881/2018  

 Vydání změny č. 3 Územního plánu Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 4882/2018  

4. Starosta 

 MSP Strakonice – žádost o zápůjčku II. nádvoří Strakonického hradu 

                                                                                   Usnesení č. 4883/2018  

 Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice – žádost o uzavření pošty Strakonice 

3 umístěné v OC Kaufland dne 8.5.2018 

                                                                                   Usnesení č. 4884/2018  

 Udělení Ceny starosty města Strakonice 

                                                                                   (Bez usnesení)  

 Zástupci města v orgánech JVS a ČSAD STTRANS a.s. 

                                                                                   Usnesení č. 4885/2018  

5. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                          Usnesení č. 4886/2018 - č. 4898/2018 
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6. Odbor školství a CR 

 Zápis z jednání komise pro sport ze dne 6. 3. 2018 

                                                                                   Usnesení č. 4899/2018  

 Zápis z jednání komise pro sport ze dne 19. 4. 2018 

                                                                                   Usnesení č. 4900/2018  

 Individuální dotace – Klub třetí armády Plzeň 

                                                                                   Usnesení č. 4901/2018  

7. ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad Strakonice 

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

„Dodávka a montáž šatních skříněk“ – částečná revokace usnesení 

                                                                                   Usnesení č. 4902/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101. jednání Rady města Strakonice zahájil p. starosta Mgr. Břetislav Hrdlička 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. 
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1. Finanční odbor 

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Šochmanová 

 Rozpočtová opatření  č. 43 - 58 

Usnesení č. 4876/2018 (101/3, 101/3a)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 43  ve výši  216.000 Kč 

Navýšení rozpočtu městské policie na realizaci projektu REVOLUTION TRAIN – 

protidrogový vlak. Jde o vzdělávací nástroj, který varuje před riziky drog, má velmi dobré 

hodnocení od dětí, rodin, pedagogů i expertů z ČR i z Německa. Cena za přistavení speciálně 

vybavené vlakové soupravy činí za jeden den 108.000 Kč. Aby bylo možné seznámit 

s projektem všechny žáky 7 – 9 tříd základních škol, je třeba zajistit vlak na 2 dny. Rozpočtové 

opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje             2 – 5311 – xxxx 

   financování                        8115 

RO  č. 44 ve výši  222.035 Kč 

Poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Strakonice, 

Dukelská 166 na pořízení nového univerzálního robotu do školní kuchyně. Stávající robot 

z roku 1992 je nefunkční, jeho případná oprava by byla nerentabilní. Bez tohoto robotu, který 

slouží ke strouhání, šlehání, mletí, míchání, je činnost kuchyně značně omezená. Rozpočtové 

opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši 

nedočerpaných účelových prostředků za rok  2017.   

Rozpočtová skladba - výdaje             1321 – 3113 – 6351 

   příjmy             xxxx – xxxx – 2229 

RO  č. 45 ve výši  242.000 Kč 

Poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na opravy dle 

žádosti:  

 oprava havarijního stavu ohřívače vody na plaveckém stadionu 

 oprava prasklého potrubí v letním areálu plaveckého stadionu 

 oprava rozvodů vody do sprch a ubytoven letního areálu 

Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu 

zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok  2017.   

Rozpočtová skladba - výdaje             1083 – 3412 – 5331 

   příjmy             xxxx – xxxx – 2229 

RO  č. 46  ve výši  150.000 Kč 

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na stavební úpravy bytového jádra v bytě  ul. Stavbařů 

čp. 205, Strakonice. Stavební úpravy spočívají ve vybourání umakartových stěn, vyzdění jádra, 

instalace rozvodů vody a odpadů, provedení obkladů, instalace základního vybavení 

(umyvadlo, sprchový kout, ventil pro pračku, světlo) včetně vybílení a úklidu. Rozpočtové 

opatření bude kryto navýšením převodu finančních prostředků z hospodářské činnosti – bytové 

hospodářství.  

Rozpočtová skladba - výdaje             780 – 3612 – xxxx 

   příjmy             6330 - 4131      

RO  č. 47  ve výši  20.000 Kč 

Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci 

Základní škola Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice, na zajištění projektu „Gymnastika 

hravě a bezpečně“. 

Rozpočtová skladba - příjmy           1322 – 0000 – 4122 – ÚZ 416 

   výdaje           1322 – 3412 – 5336 – ÚZ 416 
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RO  č. 48  ve výši  25.000 Kč 

Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci 

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 na zajištění projektu „Obnova vybavení tělocvičen 

v ZŠ Dukelská“. 

Rozpočtová skladba - příjmy           1321 – 0000 – 4122 – ÚZ 416 

   výdaje           1321 – 3412 – 5336 – ÚZ 416 

RO  č. 49  ve výši  10.000 Kč 

Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci 

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 na zajištění projektu „Sportujeme se školou“. 

Rozpočtová skladba - příjmy           1321 – 0000 – 4122 – ÚZ 416 

   výdaje           1321 – 3412 – 5336 – ÚZ 416 

RO  č. 50  ve výši  35.622 Kč 

Zpětná neinvestiční dotace ze SFŽP na projekt „Pasport městské zeleně, Strakonice“. Cílem 

projektu bylo podrobné zmapování prvků veřejné zeleně ve správě města. Realizace projektu 

proběhla v roce 2015, a to za cenu 445.280 Kč. V roce 2016 byla městu poskytnuta první část 

dotace ve výši 320.602 Kč, v letošním roce byl městu schválen doplatek dotace ve výši 

35.622 Kč. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - příjmy           410 – 0000 – 4113 – ÚZ 90 104 

   financování              8115 

II. Revokuje 

část usnesení č. 4858/2018 ze dne 25.04.2018 - RO č. 42 ve výši 50.000 Kč (navýšení rozpočtu 

odboru ŠCR na položce individuální dotace, kryto použitím prostředků minulých let. 

III. Schvaluje 

RO  č. 51  ve výši  180.000 Kč 

Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na poskytování individuálních dotací. 

Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje            215 – 3429 – 5xxx 

   financování                          8115 

RO  č. 52  ve výši  5.706,19 Kč 

Vrácení části dotace u projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny u Blatenského mostu 

ve Strakonicích“. Akce byla realizována v roce 2014, na projekt získalo město dotaci z ROP 

ve výši 5.385,7 tis. Kč. Důvodem krácení dotace je zásah do části projektu – doplnění 

křižovatky o nový sjezd k firmě Adient Strakonice s.r.o. (o změnu projektu bylo požádáno na 

základě usnesení RM č. 3574/2017 ze dne 31. 5. 2017). Finanční prostředky budou vráceny 

z položky finanční vypořádání. 

Rozpočtová skladba - výdaje    738 – 6402 – 5368  + 

   výdaje    600 – 6402 – 5366  - 

RO  č. 53 ve výši  97.284 Kč 

Příspěvek úřadu práce na vytvoření pracovního místa asistent prevence kriminality. Finanční 

prostředky budou použity na úhradu platů včetně povinného pojistného.  

Rozpočtová skladba - výdaje      3 – 5311 – 5xxx,   ÚZ 13 011 

   příjmy             3 – 0000 – 4116,   ÚZ 13 011 

RO  č. 54 ve výši  10.000 Kč 

Odměna za podání informací vedoucí k odhalení pachatelů, kteří poškodili sochu Dorotky na 

Podskalí. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje   901 – 3326 – 5xxx 

   financování                            8115 

IV. Doporučuje ZM schválit 

RO  č. 55  ve výši  2.000.000 Kč 
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Navýšení rozpočtu majetkového odboru na opravu střešní konstrukce na zimním stadionu. 

Nutnost opravy vychází z vyhotoveného statického posudku. Na základě technické prohlídky 

objektu byl vyhotoven statický posudek, byl zjištěn havarijní stav, je nutné střešní konstrukci 

opravit. Jedná se o I. etapu rekonstrukce, kterou je nutno realizovat, aby v sezoně r. 2018-2019 

mohla být ledová plocha včetně navazujících prostor provozována. V následujících letech pak 

bude potřebné v rekonstrukci pokračovat. 

Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje             753 – 3412 – xxxx    

   financování                                 8115 

RO  č. 56  ve výši  1.000.000 Kč 

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na opravu střešní konstrukce na sportovní hale 

v Lidické ulici čp. 193, Strakonice. Na základě technické prohlídky objektu byl vyhotoven 

statický posudek, byl zjištěn havarijní stav, je nutné střešní konstrukci opravit. Nutnost opravy 

vychází z vyhotoveného statického posudku. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky 

minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje             753 – 3412 – xxxx    

   financování                                 8115 

RO  č. 57  ve výši  1.500.000 Kč 

Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na podporu volnočasových aktivit dětí. 

Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje             216 – 3429 – 5xxx    

   financování                                 8115 

RO  č. 58  ve výši  1.500.000 Kč 

Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na podporu volnočasových aktivit 

dospělých. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje             218 – 3429 – 5xxx    

   financování                                       8115 

 

2. Sociální odbor  

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Mgr. Vysoká 

 Pověření sociálního odboru rozhodováním při zpracování vyjádření obce o 

potřebnosti sociální služby  

Usnesení č. 4877/2018 (101/2)  

Rada města po projednání 

I. Pověřuje 

sociální odbor rozhodovat při zpracování přiloženého „ Vyjádření obce o potřebnosti služby“ 

jako povinné přílohy k žádosti poskytovatelů sociálních služeb o zařazení do Sítě sociálních 

služeb v Jihočeském kraji za město Strakonice. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem těchto vyjádření. 

 

 Vymezení cílové skupiny uživatelů AD  

Usnesení č. 4878/2018 (Bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I.Revokuje 

usnesení č. 4659/2018 z jednání RM ze dne 21.3.2018, ve kterém RM po projednání bere na 

vědomí důvodovou zprávu týkající se nového vymezení cílové skupiny uživatelů Azylového 

domu. 
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3. Odbor rozvoje 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018 

Usnesení č. 4879/2018 (101/4)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018 

 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Oprava zvoničky 

v obci Modlešovice“    

Usnesení č. 4880/2018 (101/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/847/2018, reg. č. 457-02-11/2018 na 

realizaci projektu „Oprava zvoničky v obci Modlešovice“, mezi městem Strakonice, Velké 

náměstí 2, 386 21 Strakonice a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 

Budějovice. Výše dotace činí 40 tis. Kč. 

II. Pověřuje  

starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy. 

 

 Studie Revitalizace sídliště Šumavská – představení studie 

Usnesení č. 4881/2018 (101/4)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

studii Revitalizace sídliště Šumavská 

II. Ukládá 

odboru majetkovému připravit výběrové řízení na zpracovatele navazující projektové 

dokumentace na revitalizaci sídliště Šumavská 

 

 Vydání změny č. 3 Územního plánu Strakonice 

Usnesení č. 4882/2018 (101/4)  

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  

vzít na vědomí dokumentaci Změny č. 3 Územního plánu Strakonice 

II. Doporučuje ZM  

konstatovat, že Změna č. 3 Územního plánu Strakonice není v rozporu s Politikou územního 

rozvoje ČR, v platném znění, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky 

dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu dle § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

III. Doporučuje ZM  

vydat v souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 54 stavebního 

zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

Změnu č. 3 Územního plánu Strakonice formou opatření obecné povahy 

IV. Doporučuje ZM  

uložit odboru rozvoje 

- zajistit vyhotovení Změny č. 3 Územního plánu Strakonice 

- zajistit vyhotovení úplného znění Územního plánu Strakonice po této změně 
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- doručit Změnu č. 3 Územního plánu Strakonice a úplné znění Územního plánu 

Strakonice po této změně veřejnou vyhláškou 

- zajistit záznam o vydání Změny č. 3 Územního plánu Strakonice v evidenci územně 

plánovací činnosti v ČR 

V. Ukládá 

odboru rozvoje předložit Změnu č. 3 Územního plánu Strakonice na jednání Zastupitelstva 

města Strakonice 

 

4. Starosta 

 MSP Strakonice – žádost o zápůjčku II. nádvoří Strakonického hradu 

Usnesení č. 4883/2018 (101/6)  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí  

se zápůjčkou II. nádvoří Strakonického hradu za účelem konání akce „Prvorepubliková muzejní 

noc“, která se bude konat v sobotu 26.5.2018 od 17:00 - 22:00 hodin,  za podmínky předložení 

souhlasného stanoviska velitele 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice, který ve 

výše uvedeném termínu na II. nádvoří Strakonického hradu již realizuje venkovní výstavu 100 

let raket. Veškeré náklady spojené s provozem bude hradit MSP z vlastního rozpočtu.  

II. Ukládá 

MěKS Strakonice uzavřít s MSP Strakonice příslušnou smlouvu dle bodu I.  

 

 Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice – žádost o uzavření pošty 

Strakonice 3, umístěné v OC Kaufland dne 8.5.2018 

Usnesení č. 4884/2018 (101/6)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

dopis České pošty ze dne 7.5. 2018, Podskalská 601, 386 01 Strakonice týkající se žádosti o 

uzavření pošty Strakonice 3, umístěné v OC Kaufland dne 8.5.2018. 

 

 Udělení Ceny starosty města Strakonice 

Rada města po projednání nepřijala k výše uvedenému bodu žádné usnesení. 

 

 Zástupci města v orgánech JVS a ČSAD STTRANS a.s. 

Usnesení č. 4885/2018 (Bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I. Navrhuje 

valné hromadě Jihočeského vodárenského svazu odvolat p. Milana Jungvirta z představenstva 

Jihočeského vodárenského svazu. 

II. Navrhuje 

valné hromadě Jihočeského vodárenského svazu zvolit p. Mgr. Břetislava Hrdličku (starostu 

města Strakonice) do představenstva Jihočeského vodárenského svazu. 

III. Navrhuje 

valné hromadě společnosti ČSAD STTRANS a.s. odvolat p. Milana Jungvirta z funkce  člena 

a předsedy dozorčí rady společnosti. 

IV. Navrhuje  

valné hromadě společnosti ČSAD STTRANS a.s. zvolit p. Josefa Štrébla členem dozorčí rady 

společnosti a dále navrhuje představenstvu společnosti ČSAD STTRANS a.s. zvolit p. Josefa 

Štrébla předsedou dozorčí rady společnosti. 
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5. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová.  

1) Informace ohledně možnosti odkoupení pozemku parc.č. st. 15 se stavbou č.p. 26 

v k.ú. Střela  

Usnesení č. 4886/2018 (101/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci ohledně výkupu pozemku p.č. st. 15 se stavbou č.p. 26 (objekt k bydlení) v k.ú. 

Střela za účelem vytvoření veřejného prostranství.  

 

2) Pan Milan Levý– žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4887/2018 (101/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B18, o 

velikosti 1+0 a výměře 38,69 m2, s panem Milanem Levým, a to ke dni 30.6.2018. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody. 

 

3) „Kabelové rozvody NN pro zásuvkové rozvaděče v lokalitě Podskalí “ – výběr 

dodavatele 

Usnesení č. 4888/2018 (101/1)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Kabelové 

rozvody NN pro zásuvkové rozvaděče v lokalitě Podskalí “ v souladu s Pravidly pro zadávání 

veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve 

výzvě těmto dodavatelům: 

1. ELEKTROMONTÁŽE  Blatná, spol. s r.o. Ve Škalí 623,  388 01  Blatná 

2. UNIELEKTRO, s. r. o.,  Strakonice, Radošovice149, 386 01 Strakonice 

3. ELSTAV,  v. o. s.,  Strakonice, Hradební 329, 386 01, Strakonice  

4. ELEKTROSTAV, s. r. o., Strakonice, Písecká 283, 386 01 Strakonice 

5. KYLBERGER DUŠAN  Sasanková 1524 Strakonice 386 01 

II. Souhlasí 

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

města Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem uchazečů  

III. Rozhodla 

že jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

IV. Jmenuje 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen p. Josef Štrébl 

2. člen Ing. Jana Narovcová 

3. člen Ing. Jan Blahout 

4. člen Ing. Oldřich Švehla 

5. člen p. Michal Bezpalec 

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

řízení a hodnocení nabídek ve složení: 

1. náhradník Ing. Rudolf Oberfalcer 
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2. náhradník Ing. Tatiana Šamánková 

3. náhradník Ing. Lukáš Srb 

4. náhradník Mgr. Miroslava Nejdlová 

5. náhradník p. Jaroslav Houska 

V. Ukládá 

vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné 

zakázky  

VI. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 

s administrací této veřejné zakázky 

 

4) „Veřejné osvětlení Lipky II. etapa - Strakonice “ – výběr dodavatele 

Usnesení č. 4889/2018 (101/1)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Veřejné 

osvětlení Lipky II. etapa – Strakonice“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek                           

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

dodavatelům: 

1. ELEKTROMONTÁŽE  Blatná, spol. s r.o. Ve Škalí 623,  388 01  Blatná 

2. UNIELEKTRO, s. r. o.,  Strakonice, Radošovice149, 386 01 Strakonice 

3. ELSTAV,  v. o. s.,  Strakonice, Hradební 329, 386 01, Strakonice  

4. ELEKTROSTAV, s. r. o., Strakonice, Písecká 283, 386 01 Strakonice 

5. KYLBERGER DUŠAN  Sasanková 1524 Strakonice 386 01 

II. Souhlasí 

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

města Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem uchazečů  

III. Rozhodla 

že jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

IV. Jmenuje 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen p. Josef Štrébl 

2. člen Ing. Jana Narovcová 

3. člen Ing. Jan Blahout 

4. člen Ing. Oldřich Švehla 

5. člen p. Michal Bezpalec 

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

zadávacím řízení a hodnocení nabídek ve složení: 

1. náhradník Ing. Rudolf Oberfalcer 

2. náhradník Ing. Tatiana Šamánková 

3. náhradník Ing. Lukáš Srb 

4. náhradník Mgr. Miroslava Nejdlová 

5. náhradník p. Jaroslav Houska 

V. Ukládá 

vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné 

zakázky  

VI. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 

s administrací této veřejné zakázky 
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5) Smlouva o připojení k distribuční soustavě E.ON. pro odběrné místo  ,,Veřejný hlásič 

– stožár E.ON. Střela  630“  

Usnesení č. 4890/2018 (101/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o připojení s  E.ON Distribuce a.s., pro odběrné místo ,, Veřejný hlásič 

– stožár E.ON. Střela  630“. 

II. Souhlasí 

se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 2.000,-  Kč 

s DPH. 

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

6) Smlouva o připojení k distribuční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,,Veřejný hlásič 

– stožár E.ON. Střela 426“  

Usnesení č. 4891/2018 (101/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o připojení s  E.ON Distribuce a.s., pro odběrné místo ,, Veřejný hlásič 

– stožár E.ON. Střela  426“. 

II. Souhlasí 

se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 2.000,-  Kč 

s DPH. 

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

7) Paní Nikola Pačajová– žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4892/2018 (101/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s povolením splátek kauce ve výši trojnásobku nájemného, která činí 8.118,- Kč, za bytovou 

jednotku č. 003 o velikosti 1+0 a výměře 47,50 m2 pro nájemce paní Nikolu Pačajovou.  

 

8) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v souvislosti s realizací stavby: „Most ev. č. 173-001 

Strakonice“ a dále stavby: „Strakonice – rekonstrukce kanalizace 1. Máje“ 

Usnesení č. 4893/2018 (101/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Most ev. č. 173-001 

Strakonice“ a dále stavby: „Strakonice – rekonstrukce kanalizace 1. Máje“ se zhotovitelem                   

– sdružení firem pod názvem BERGER+ZEPRIS STRAKONICE, Klatovská 410/167, 321 00 

Plzeň. Předmětem dodatku č. 2 je úprava předmětu plnění o rozšíření rekonstrukce komunikace 

ulice Sídliště 1. Máje – nový asfaltový povrch v celé šíři včetně odvodnění (odvodňovací žlab 

před Nemocnicí Strakonice a u Mateřské školy Lidická), dále úprava pravostranného chodníku. 

Dále je předmětem dodatku č.2 změna termínu dokončení a předání díla - stavba: „ Most ev.  č. 

173-001 Strakonice“ bude předána nejpozději do 31.5.2018 a stavba: „Strakonice– 

rekonstrukce kanalizace 1. Máje“ bude předána nejpozději do 30.6.2018. Cena díla se na 

základě rozšíření předmětu díla navyšuje o částku 1.977.506,26 Kč bez DPH. Celková cena díla 

činí 20.888.285,88 Kč bez DPH. 
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II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2. 

 

1) ZŠ Dukelská č.p. 166 Strakonice – oprava povrchu podlahy ve dvou tělocvičnách  

Usnesení č. 4894/2018 (101/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s opravou  poškozených míst v tělocvičnách „ZŠ Dukelská č.p. 166 Strakonice“.  

II. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci na celkovou opravu povrchu tělocvičen  v  „ZŠ Dukelská č.p. 166 

Strakonice“.  

 

2) Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku – Okresní sdružení Česká unie sportu 

Strakonice, z.s.   

Usnesení č. 4895/2018 (101/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s umístěním sídla nově zakládaného pobočného spolku s názvem Servisní centrum sportu 

ČUS Strakonice na adresu nemovitosti Husova 380, Strakonice, na pozemku p.č st. 510 v k.ú. 

Strakonice, která je v majetku města Strakonice.    

II. Souhlasí 

s podnájmem části nebytových prostorů v objektu Husova 380 ve Strakonicích, jejichž 

nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. 07-295 uzavřené s městem Strakonice dne 

21.6.2007 Spolek Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice,  z.s., třetí osobě, a sice nově 

zakládanému pobočnému spolku  s názvem Servisní centrum sportu ČUS Strakonice. 

III. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušného souhlasu. 

 

3) Informace k nájemcům v přízemí OD Maják, Velké náměstí 141, Strakonice 

Usnesení č. 4896/2018 (101/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vypovězením nájemní smlouvy 2016-00404 uzavřené dne 29.7.2016 mezi městem Strakonice 

a p. Karlem Krejčíkem a p. Janou Krejčíkovou, jejímž předmětem je pronájem NP v přízemí 

objektu OD Maják – Velké náměstí 141, Strakonice, s tím, že výpovědní lhůta dle smlouvy je 

3 měsíční. Výpověď bude podána z důvodu neplnění podmínek uzavřené nájemní smlouvy a 

nedodržování provozního řádu budovy Velké nám. 141, Strakonice.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné výpovědi 

 

4) Pan Václav Brušák– žádost o výmaz předkupního práva nebo souhlasu s prodejem 

nemovitosti p.č. st. 338, jehož součástí je stavba č.p. 92, Strakonice I v k.ú. Strakonice 

z titulu předkupního práva, zřízeného pro město Strakonice   

Usnesení č. 4897/2018 (101/1a)  

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

souhlasit s nevyužitím nabídky  prodeje pozemku p.č. st. 338 o výměře 352 m2 v k.ú. 

Strakonice, jehož součástí je stavba č.p. 92, Strakonice I.  od p. Václava Brušáka, a to z titulu 

předkupního práva pro město Strakonice.  
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II. Doporučuje ZM  

nesouhlasit s výmazem předkupního práva pro město Strakonice k pozemku p.č. st. 338 o 

výměře 352 m2 v k.ú. Strakonice, jehož součástí je stavba č.p. 92, Strakonice I.  

III. Doporučuje ZM  

pověřit starostu města podpisem předmětného potvrzení.  

 

5) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2018-00027 ze dne 16.4.2018  

Usnesení č. 4898/2018 (101/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2018-00027 uzavřené dne 16.4.2018 mezi městem 

Strakonice a spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., se sídlem Podskalská 324, 

Strakonice, jehož předmětem bude navýšení nájemného z nebytových prostorů o DPH, a to 

s účinností od 1.6.2018. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušného dodatku.  

 

6. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnily Ing. Vacková, Bc Janochová.  

Ing. Šochmanová se zúčastnila bodu: Individuální dotace – Klub třetí armády Plzeň. 

 Zápis z jednání komise pro sport ze dne 6. 3. 2018 

Usnesení č. 4899/2018 (101/5)  

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 70 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 

z důvodu omezených finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního 

programu, Tenis klubu Strakonice, spolek, Máchova 178, 386 01 Strakonice, IČO 16820037 na 

úhradu energií sloužících k provozu tenisové haly a provozní budovy v roce 2018. 

II. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 25 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, 

Kanoistickému klubu Otava Strakonice, z. s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 

46668152 na provozní energie, výměnu WC, opravu oplocení a drobné opravy v roce 2018.      

III. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 65 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 

z důvodu omezených finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního 

programu, TJ Dražejov, z. s., Virtova 23,  386 01 Strakonice, IČO 60650796 na zajištění 

provozu a běžné údržby a opravy sportovního areálu Na Virtě (provoz a údržba fotbalového 

hřiště, antukového kurtu a zázemí sportoviště), na další fázi obnovy oplocení sportoviště, 

obnovu techniky využívané na údržbu sportoviště, na nákup stavební buňky jako zázemí pro 

mládežnické oddíly v roce 2018. 

IV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 30 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, 

Aeroklubu Strakonice, z. s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO 00475645 na opravu 

hangáru (opravu omítky), opravu hlavních vrat hangáru (nové dřevěné pobití, nátěr), provozní 

výdaje v budově Aeroklubu Strakonice (topení, voda, elektřina, odpad, pojištění), oprava hlavní 

vzletové a přistávací dráhy (výměna roštů, drenáž) v roce 2018. 
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V. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 60 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 

z důvodu omezených finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního 

programu, Tělocvičné jednotě Sokol Strakonice, p. s., Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO 

60829265 na úhradu energií, služeb a nákladů souvisejících s údržbou sportoviště (oprava 

rozvodů teplé vody) v roce 2018. 

VI. Nesouhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 3) Manta-diving, p. s., Tažovická Lhota 2, 387 16 Volenice, 

IČO 01300784 na opravu přístupového schodiště a topení v sídle klubu, Tažovická Lhota 2 

z důvodu nesplnění podmínek Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, 

sportu a volnočasových aktivit pro rok 2018.  

VII. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 

VIII. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv. 

 

 Zápis z jednání komise pro sport ze dne 19. 4. 2018 

Usnesení č. 4900/2018 (101/5)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 27. jednání komise pro sport ze dne 19. 4. 2018 

II. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím individuální dotace ve výši 55.000,-Kč Tělocvičné jednotě Sokol 

Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO 6029265 na nácvik, vystoupení, úbory a 

ostatní náklady na XVI. všesokolský slet pro kategorie mladší žákyně, starší žactvo, dorostenky 

a ženy.  
 

 Individuální dotace – Klub třetí armády Plzeň 

Usnesení č. 4901/2018 (101/5a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč Klubu třetí armády Plzeň, Železniční 28, 326 00 Plzeň, 

IČO: 26992183 na pohonné hmoty pro historická vojenská vozidla členů Klubu třetí armády 

Plzeň během květnových oslav ve Strakonicích dne 4. 5. 2018. 

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Strakonice jako 

poskytovatelem a Klubem třetí armády Plzeň, Železniční 28, 326 00 Plzeň, IČO: 26992183 

jako příjemcem ve výši 5 000 Kč na pohonné hmoty pro historická vojenská vozidla členů 

Klubu třetí armády Plzeň během květnových oslav ve Strakonicích dne 4. 5. 2018. 

III. Pověřuje 

starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 

 

7. ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad Strakonice 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, na realizaci 
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akce: „Dodávka a montáž šatních skříněk“ – částečná revokace usnesení 

Usnesení č. 4902/2018 (bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I.Revokuje  

část usnesení č. 4871/2018 z jednání RM ze dne 25.4.2018 a to v části bodu III,v níž byl 

náhradníkem člena komise pro hodnocení nabídek jmenován Mgr. Břetislav Hrdlička.  

II. Jmenuje 

náhradníkem člena komise pro hodnocení nabídek Ing. Rudolfa Oberfalcera (na místo Mgr. 

Hrdličky). 

 

 

 

 

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

        starosta                  místostarosta  


