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   Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu 

osobních údajů 

Z á p i s 

z  104. jednání Rady města Strakonice 

konaného 20. června 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

Přítomni:      6 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

           p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

           RM:  p. Christelbauer, pí Vlasáková, p. Zach DiS. 

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 
 

Omluveni:     Ing. Moučka 

 

1. Tajemník - personální  

 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období I. pololetí 2018 

                                                                                   Usnesení č. 5077/2018  

2. Odbor rozvoje  

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Výstavba světelného 

signalizačního zařízení a osvětlení přechodu v ulici Ellerova, Strakonice“    

                                                                                   Usnesení č. 5078/2018  

 Stav sportovních hřišť v ulici Na Ohradě mezi čp. 82 a 83 a na sídlišti 1. Máje mezi 

domy čp. 1148 a 1149 

                                                                                   Usnesení č. 5079/2018  

 Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení „Studie objektu čp. 1415 v ulici Na Ostrově na 

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

                                                                                   Usnesení č. 5080/2018  

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Nákup požárního 

vybavení pro JPO V, Modlešovice“    

                                                                                   Usnesení č. 5081/2018  

 Informační systém eCulture města Strakonice – souhlas s přijetím dotace    

                                                                                   Usnesení č. 5082/2018  

3. Odbor školství a CR  

 Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce pro prodejce v době konání akce Mezinárodní 

dudácký festival Strakonice 23.-26. srpna 2018 a Oslavy 100 let republiky 7.-9. září 

                                                                                   Usnesení č. 5083/2018  

 Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 – žádost o souhlas s přijetím věcného daru 

                                                                                   Usnesení č. 5084/2018  

 Zápis z 21. jednání Komise školství ze dne 7. 6. 2018 

                                                                                   Usnesení č. 5085/2018  

 Plán rozvoje sportu města Strakonice 

                                                                                   (Bez č. usnesení)  

 Záštita starosty města  

                                                                                   Usnesení č. 5086/2018  

 Zápis z 28. jednání Komise pro sport ze dne 29. 5. 2018 

                                                                                   Usnesení č. 5087/2018  

 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Strakonice, 



2 

 

Dukelská 166  

                                                                                   Usnesení č. 5088/2018  

 Úprava usnesení č. 4772/2018 - Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy 

v MŠ Čtyřlístek 

                                                                                   Usnesení č. 5089/2018  

4. Základní škola FLČ Strakonice 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Nabídka na 

dodávku a montáž čtyř interaktivních sestav s tabulí do Základní školy F. L. 

Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280“ 

                                                                                   Usnesení č. 5090/2018  

5. Základní škola Dukelská Strakonice 

 Projekt „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská“ 

– podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

                                                                                   Usnesení č. 5091/2018  

6. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                         Usnesení č. 5092/2018 – č. 5139/2018 

7. MěKS 

 Nákup zastřešení pódia na II. nádvoří strakonického hradu 

                                                                                   Usnesení č. 5140/2018  

8. MěÚSS  

 Přijetí daru 

                                                                                   Usnesení č. 5141/2018  

 Azylový dům  

                                                                                   Usnesení č. 5142/2018  

9. Odbor vnitřních věcí 

 Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození 

dítěte 

                                                                                   Usnesení č. 5143/2018  

10. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření  č. 83 – 92 

                                                                                   Usnesení č. 5144/2018  

 Použití IF - STARZ 

                                                                                   Usnesení č. 5145/2018  

11. Odbor ŽP 

 Objednávky OŽP za květen 2018 

                                                                                   Usnesení č. 5146/2018  

12. Sociální odbor 

 Poskytnutí daru za účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci 

                                                                                   Usnesení č. 5147/2018  

13. STARZ 

 Přehled nájemců ve sportovní hale č.p. 193 v Lidické ulici  

                                                                                   Usnesení č. 5148/2018  

14. OIP 

 Vyhodnocení veřejné zakázky „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města 

Strakonice“ Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005175 

                                                                                   Usnesení č. 5149/2018  

 Příkazní smlouva pro obstarání záležitostí k zajištění zadávacího řízení pro  výběr 

dodavatele na akci „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Strakonice“ 
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                                                                                   Usnesení č. 5150/2018  

 Seznam objednávek 

                                                                                   Usnesení č. 5151/2018  

 Vyhodnocení veřejné zakázky „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města 

Strakonice“ Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005175 

                                                                                  Usnesení č. 5152/2018  

15. Starosta 

 Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje – Územní odbor Strakonice - žádost o 

bezplatné poskytnutí prostor Rytířského sálu strakonického hradu 

                                                                                   Usnesení č. 5153/2018  

16. Odbor dopravy  

 Nařízení města Strakonice, kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve kterých 

lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou 

cenu. 

                                                                                   Usnesení č. 5154/2018  

17. Různé 

                                                                                   (Bez č. usnesení)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104. 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. Tajemník - personální  

 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období I. pololetí 2018 

Usnesení č. 5077/2018 (104/2)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, za úspěšné splnění 

mimořádných úkolů v období I. pololetí roku 2018 poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových 

organizací zřízených městem Strakonice ve výši uvedené v materiálu, který je v písemné 

podobě uložen na úseku personalistiky a mezd MěÚ Strakonice. 

 

2. Odbor rozvoje  

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil pověřený pracovník odboru rozvoje. 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Výstavba světelného 

signalizačního zařízení a osvětlení přechodu v ulici Ellerova, Strakonice“    

Usnesení č. 5078/2018 (104/3)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1710/2018, reg. č. 420-01-003/18 na 

realizaci projektu „Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu v ulici 

Ellerova, Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 

a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Výše dotace činí 

200 tis. Kč. 

II. Pověřuje  

starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy. 

 

 Stav sportovních hřišť v ulici Na Ohradě mezi čp. 82 a 83 a na sídlišti 1. Máje mezi 

domy čp. 1148 a 1149 

Usnesení č. 5079/2018 (104/3)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci o stavu sportovních hřišť v ulici Na Ohradě mezi čp. 82 a 83 a na sídlišti 1. Máje 

mezi domy čp. 1148 a 1149 

II. Ukládá 

odboru rozvoje zajistit opravu sportovního hřiště mezi domy čp. 1148 a 1149 na sídlišti 1. Máje 

v rozsahu úpravy mlatového povrchu hřiště, opravy oplocení a doplnění dvou kusů branek na 

míčové hry 

 

 Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení „Studie objektu čp. 1415 v ulici Na Ostrově 

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

Usnesení č. 5080/2018 (104/3)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. arch. Josefem Habersbergerem, Blatenská 34, 386 01 

Strakonice, IČO 03306071, na zpracování „Studie objektu čp. 1415 v ulici Na Ostrově na 

pozemku p.č. st. 389/2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice“ za cenu 170 000,- Kč, termín 

odevzdání čistopisu studie je do 21. 9. 2018 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy 



5 

 

III. Jmenuje 

pracovní skupinu pro koordinaci zpracování studie objektu čp. 1415 v ulici Na Ostrově na 

pozemku p.č. st. 389/2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice ve složení: 

Ing. Rudolf Oberfalcer 

Ing. Jana Narovcová 

Ing. Václav Býček 

Ing. arch. Marta Slámová 

Ing. arch. David Andrlík 

Zástupce za neformální skupina Jsme Strakonice 

 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Nákup požárního 

vybavení pro JPO V, Modlešovice“    

Usnesení č. 5081/2018 (104/3)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1765/18, reg. č. 453-02-07/18 na 

realizaci projektu „Nákup požárního vybavení pro JPO V, 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 60 tis. Kč. 

II. Pověřuje  

starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy. 

 

 Informační systém eCulture města Strakonice – souhlas s přijetím dotace    

Usnesení č. 5082/2018 (104/3)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního 

programu na projekt „Informační systém eCulture města Strakonice“ 

II. Souhlasí 

s uzavřením příkazní smlouvy na kompletní řízení a administraci projektu Rozvoj informačních 

a komunikačních systémů města Strakonice s firmou EDU-PRO Consulting a.s., Vladislavova 

250, 397 01 Písek, IČ 24145441, za celkovou cenu 199 000,- Kč bez DPH, tj. 240 790,- Kč vč. 

DPH 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy 

 

3. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila vedoucí odboru školství a CR 

 Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce pro prodejce v době konání akce 

Mezinárodní dudácký festival Strakonice 23.-26. srpna 2018 a Oslavy 100 let 

republiky 7.-9. září 

Usnesení č. 5083/2018 (104/4)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci o okruhu zájemců, kteří projevili zájem k 13. 6. 2018 o uzavření nájemní smlouvy. 

II. Rozhodla  

o cenách nájemného stanoveného za prodejní místa pro stánkový prodej  v době konání akcí 

Mezinárodní dudácký festival Strakonice 23.-26. srpna 2018 a Oslavy 100 let republiky 7.-9. 

září 2018: stánek strakonických řemeslníků - zdarma, stánek řemeslný - 200 Kč/běžný metr, 



6 

 

stánek s jiným sortimentem - 400 Kč/běžný metr, stánek s občerstvením - 1000 Kč/běžný metr, 

individuální nabídkové ceny za ucelené lokality.  

III. Schvaluje 

vzory nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce s prodejci na akcích Mezinárodní dudácký 

festival Strakonice 23.-26. srpna 2018 a Oslav y 100 let republiky 7.-9. září 2018 v předloženém 

znění.  

IV. Pověřuje 

vedoucí odboru školství a cestovního ruchu a vedoucí oddělení cestovního ruchu podpisem 

předmětných smluv. 

 

 Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 – žádost o souhlas s přijetím věcného daru 

Usnesení č. 5084/2018 (104/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přijetím věcného daru Mateřskou školou Strakonice, Lidická 625 v celkové výši 27.296,50 

Kč od SŠ obchodní a VOŠ, České Budějovice, Husova 9, jehož předmětem jsou: digitální 

fotoaparát BenQ GH650 v ceně 2.988 Kč, Adobe Photoshop Extended 6.0CZ EDU + CLP 

licence v ceně 6.340 Kč, notebook HP ProBok 455 včetně brašny v ceně 13.915 Kč a SW MS 

Office 2013 v ceně 4.053,50 Kč. 

 

 Zápis z 21. jednání Komise školství ze dne 7. 6. 2018 

Usnesení č. 5085/2018 (104/4)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 21. jednání Komise školství ze dne 7. 6. 2018. 

 

 Plán rozvoje sportu města Strakonice 

Výše uvedený bod byl stažen z programu jednání. 

 

 Záštita starosty města  

Usnesení č. 5086/2018 (104/4)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  

s udělením Záštity města Strakonice nad akcí Cesta napříč stoletou republikou dne 22. 6.-24. 6. 

2018 na Velkém náměstí ve Strakonicích.     

 

 Zápis z 28. jednání Komise pro sport ze dne 29. 5. 2018 

Usnesení č. 5087/2018 (104/4)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 28. jednání Komise pro sport ze dne 29. 5. 2018. 

 

 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Strakonice, 

Dukelská 166  

Usnesení č. 5088/2018 (104/4)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Strakonice, 

Dukelská 166. 
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II. Jmenuje 

na základě výsledků konkurzního řízení pana Mgr. R.P. na vedoucí pracovní místo ředitele 

Základní školy Strakonice, Dukelská 166 od 1. 8. 2018. 

 

 Úprava usnesení č. 4772/2018 - Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské 

školy v MŠ Čtyřlístek 

Usnesení č. 5089/2018 (104/4)  

Rada města po projednání 

I. Upravuje 

usnesení č. 4772/2018, ze dne 4. dubna 2018, v části týkající se počtu dětí v 1. třídě MŠ. 

II. Souhlasí 

s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2018/2019 v MŠ 

Čtyřlístek v 1. třídě na 27 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě 

vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

4. Základní škola FLČ Strakonice 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila vedoucí odboru školství a CR 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Nabídka 

na dodávku a montáž čtyř interaktivních sestav s tabulí do Základní školy F. L. 

Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280“ 

Usnesení č. 5090/2018 (104/11)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

se zasláním výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v platném 

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

na realizaci akce:  „Nabídka na dodávku a montáž čtyř interaktivních sestav s tabulí do 

Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280“ za podmínek a v rozsahu 

uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. p. Jan Míka, Sídl. Vyšný 117, Český Krumlov 381 01 

2. Profimedia, s.r.o., Tř. Spojenců 550/18, 746 01 Opava 

3. T-E-V Pardubice, s.r.o., Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice 

II. Souhlasí  

s uveřejněním výzvy na internetových stránkách školy www.zsflc.cz  v souvislosti s možností 

přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky: 

„Nabídka na dodávku a montáž čtyř interaktivních sestav s tabulí do Základní školy F. L. 

Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280.“ 

III. Jmenuje  

členy hodnotící komise ve složení: 

1.   Ing. Oberfalcer Rudolf 

2.   Mgr. Kolesová Jaroslava 

3.   Mgr. Vávra Jaroslav 

4.   Mgr. Lhoták Jan 

5.   p. Lebedová Ladislava 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1.   Mgr. Hrdlička Břetislav 

2.   Mgr. Caisová Jitka 

3.   Mgr. Opavová Jolana 

4.   Mgr. Kalbáčová Pavlína 

5.   Ing. Vacková Ivana 

IV. Ukládá   
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ředitelce Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 zajistit plnění 

veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

 

5. Základní škola Dukelská Strakonice 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila vedoucí odboru školství a CR 

 Projekt „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ 

Dukelská“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků 

města Strakonice  

Usnesení č. 5091/2018 (104/6)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci do výzvy č. 2 IROP s názvem “MAS Strakonicko, z.s. – IROP - 

Podpora vzdělávání v ZŠ“ a zároveň s realizací projektu s názvem „Zvyšování kvality a 

dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská“. 

II. Souhlasí 

v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 

prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2019 na předfinancování a 

spolufinancování projektu „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ 

Dukelská“. 

 

6. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila vedoucí majetkového odboru  

1) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se 

stavbou: „Optické připojení lokality Povážská 270, Strakonice“  

Žadatel: ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 

Usnesení č. 5092/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení komunikační sítě do 

pozemků  v   majetku  města  Strakonice  p.č. 598/4,   p.č. 595/14,   p.č. 597/5,  p.č.  596/15, 

p.č. 596/16,  p.č. 596/17,  p.č. 596/18,  p.č. 596/1,  p.č. st. 504/1, vše  v  k.ú. Nové Strakonice 

a p.č. 609/3,  p.č. 652,  p.č. 308/10,  p.č. 671, p.č. 609/1, p.č. 609/4, p.č. 320/360, p.č. 343/27, 

p.č. 320/398 a p.č. 320/399, vše v k.ú. Přední Ptákovice, v souvislosti se stavbou: „Optické 

připojení  lokality   Povážská  270, Strakonice“. Věcné  břemeno  bude  zřízeno  za  cenu 

19.728,- Kč + DPH (30 Kč/bm x 657,6 bm). 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

 

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

Strakonice p.č. dle KN 47/1  v  k.ú. Přední Ptákovice. 

Usnesení č. 5093/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se zřízením nové vodovodní přípojky pro rodinný dům na pozemku p.č. 43/6 

v k.ú.  Přední Ptákovice s uložením této přípojky do pozemku v majetku města Strakonice 

p.č.  47/1 k.ú. Přední Ptákovice dle sazebníku. 

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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3) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 

s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – nové OM parkoviště u hradu“  

Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

V zastoupení: Elektrostav Strakonice s.r.o., Písecká 283, 386 01 Strakonice 

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

4) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 

s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – Rekonstrukce VTL TU Strakonice 

ČZM“  

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

Usnesení č. 5094/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Revokuje 

Usnesení RM č. 4934/2018 ze dne 23.5.2018. 

 

5) Parkovací stání ulice Bavorova 

Usnesení č. 5095/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci o aktuálním stavu v souvislosti s projektovou dokumentací stavby „Parkovací stání 

ulice Bavorova“. 

II. Ukládá 

majetkovému odboru připravit výběrové řízení na zhotovitele stavby  „Parkovací stání ulice 

Bavorova“. 

 

6) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  IČO: 709 94 234, se sídlem Praha 

1, Nové Město, Dlážděná 1003/7 –  uzavření smlouvy o nájmu 

Usnesení č. 5096/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  

s uzavřením smlouvy o nájmu č. VS 6548101618 se Správou železniční dopravní cesty, státní 

organizace,  IČO: 709 94 234, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, jejímž 

předmětem je pronájem části  pozemku  p.č. 43/3  o  výměře  cca  80 m2 v  k.ú.  Nové Strakonice, 

za  nájemné  2.400,-Kč/ročně +  DPH ve výši stanovené zákonem. 

 

7) Žádost o vyjádření k záměru parkování na chodníku v ul. Zeyerovo nábřeží 

Usnesení č. 5097/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s povolení částečného podélného stání na chodníku pro pěší na pozemku p.č. 584/1 v k.ú. 

Nové Strakonice v ulici Zeyerovo nábřeží, tzn. že na chodníku bude vyznačeno částečné 

podélné stání pomocí vodorovného dopravního značení. 

Tento souhlas nenahrazuje souhlas vlastníků inženýrských sítí, které jsou do chodníku 

uloženy. 
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8) Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (Rybniční ul. 1282,   386 01  

Strakonice – zadání projektové dokumentace 

Usnesení č. 5098/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Revokuje 

část usnesení č. 4958/2018, bod II., ze dne 23.5.2018.  

 

9) Vyhlášení záměru na  pronájem šatny v objektu čp. 831 v ul. Mírová ve  Strakonicích 

Usnesení č. 5099/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem šatny ve vestibulu objektu Domu kultury, Mírová 831 

ve  Strakonicích, na pozemku  p.č.st. 1015/1  v k.ú. Strakonice, dle situačního plánku, který je 

přílohou materiálu do RM 104/1 ze dne 20.6.2018. 

 

10) Pronájem garážového stání   

Usnesení č. 5100/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 17, na poz. p.č. st. 4169 v k.ú. 

Strakonice,  žadatelem, za následujících podmínek: 

-nájemné ve výši 300,- Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě neplacení nájemného bude ve smlouvě 

stanovena výpovědní lhůta 1 měsíc, 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 předmětné smlouvy. 

 

11) Vyhlášení záměru na pronájem garážového stání  

Usnesení č. 5101/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 13 na poz. p.č. st. 4169 v k.ú. 

Strakonice, s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 300,- Kč/měsíc za jedno 

garážové stání + DPH.  

 

12) žádost o umístění včelstev na části pozemku p.č. 443/14 o výměře cca 15 m2 v k.ú. 

Modlešovice  

Usnesení č. 5102/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí 

s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 443/14 o výměře cca 15 m2 

v k.ú.  Modlešovice, za účelem umístění včelstev. 
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13) žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5103/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 015 o 

velikosti 1+1 a výměře 66,60 m2, s žadateli, a to ke dni 31.8.2018. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody. 

 

14) žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5104/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Trvá 

na ukončení nájemního poměru dle Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 

o velikosti 2+1 a výměře 76,46 m2, s žadatelkou ke dni 30.9.2018, jak bylo sjednáno v této 

smlouvě o nájmu bytu. 

 

15) žádost o  uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5105/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s uzavřením nové Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005 o velikosti 1+1 a 

výměře 37,10 m2 s žadatelkou.  

II. Trvá  

na svém usnesení č. 4810/2018 ze dne 25.4.2018.  

 

16) Prodloužení smluv o nájmu bytu 

Usnesení č. 5106/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

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

2+1 a výměře 69,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1  měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 

25.6.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, 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. 008, o velikosti 

1+1 a výměře 36,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o  další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 

25.6.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

III. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání b.j. č. 016, o velikosti 1+1 a 

výměře 52,78 m2, s s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení smlouvy o 

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

25.6.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do  25.6.2018, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
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Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.036,- Kč/měsíc. 

IV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o velikosti 

3+1 a výměře 78,70 m2 s žadatelem týkajícím se prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas 

je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2018. V případě, že nájemce, 

neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude mu smlouva o nájmu bytu 

prodloužena. 

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

V. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004, o velikosti 

1+1 a výměře 60,80 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o  1  měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

VI. Souhlasí 

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

2+1 a výměře 62,90 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen 

do  25.6.2018. V případě, že žadatel neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude 

mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.848,- Kč/měsíc (dotace). 

VII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, o velikosti 

1+1 a výměře 36,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen 

do  25.6.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

VIII. Souhlasí  

uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  A44, o velikosti 1+1 a 

výměře 43,89 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

dalších ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do  25.6.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.067,- Kč/měsíc (dotace). 

IX. Souhlasí 

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

2+1 a výměře 57,44 m2, s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o  1  měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.746,- Kč/měsíc (dotace). 

X. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003, o velikosti 1+1 a 

výměře 66,90 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další 1 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do  25.6.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude jí smlouva o 

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

XI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021, o velikosti 

2+1 a výměře 55,74 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.258,- Kč/měsíc. 

XII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 

2+1 a výměře 65,90 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 

25.6.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

XIII. Souhlasí  

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

3+1 a výměře 74,60 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2018. 

V případě, že žadatelé neuhradí nájemné za měsíc červen do  25.6.2018, nebude jim smlouva 

o nájmu bytu prodloužena.  

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

XIV. Souhlasí  

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

1+0 a výměře 37,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen 

do  25.6.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.883,- Kč/měsíc. 

XV. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 56,20 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XVI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 

1+1 a výměře 56,20 m2, s s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1  rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, 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 užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 

1+1 a výměře 56,20 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2018. 

V případě, že žadatel neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude mu smlouva o 

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

XVIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011, o velikosti 

1+1 a výměře 56,20 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1  měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 

25.6.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do  25.6.2018, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

XIX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005 o velikosti 

1+1 a výměře 56,20 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1  rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XX. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013 o velikosti 1+1 a 

výměře 56,20 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další 3  měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2018. 

V případě, že žadatel neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XXI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007, o velikosti 

1+1 a výměře 50,32 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 2  roky. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 

30.6.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do  30.6.2018, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.677,- Kč/měsíc (dotace). 

XXII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010, o velikosti 

1+0 a výměře 43,70 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 3  měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 

30.6.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do 30.6.2018, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.359,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIII. Souhlasí 

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

2+kk a výměře 59,83 m2 s žadateli přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2018. 

V případě, že žadatelé neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude jim smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 3.420,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007, o velikosti 

2+1 a výměře 59,58 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 2 roky. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do  25.6.2018. 

V případě, že žadatelé neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.334,- Kč/měsíc (dotace). 
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XXV. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 63,91 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 

25.6.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do  25.6.2018, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.388,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVI. Souhlasí  

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

2+kk a výměře 68,10 m2 s žadatelkou, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. 

Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2018. V případě, že 

žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do  25.6.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena. 

XXVII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 005, o velikosti 2+kk a 

výměře 68,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

1  měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do  25.6.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVIII. Souhlasí  

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

3+kk a výměře 58,30 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 30.6.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za  měsíc červen do 30.6.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIX. Pověřuje  

starostu podpisem předmětných dodatků. 

 

17) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5107/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007, o velikosti 1+1 a 

výměře 36,10 m2 , s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2018. V 

případě, že žadatelka  neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětného dodatku. 

 

18) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5108/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, o velikosti 

2+1 a výměře 65,37 m2, s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2018. V 
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případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětného dodatku. 

 

19)  prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5109/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

2+1 a výměře 89,70 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2018. V 

případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětného dodatku. 

 

20) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5110/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

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

1+1 a výměře 60,50 m2 s žadatelkou týkajícím se prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc.  

II. Ukládá  

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

ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  

 

21)  prodloužení smlouvy o  nájmu bytu 

Usnesení č. 5111/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

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

4+1 a výměře 83,43 m2 s žadatelem týkajícím se prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce.  

II. Ukládá  

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

ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  

 

22) Oprávnění vedoucí majetkového odboru k podpisu Smluv na bezplatné krátkodobé 

připojení elektrické energie k distribuční soustavě E.ON.ČR 

Usnesení č. 5112/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s oprávněním vedoucí majetkového odboru k podpisu smluv pro krátkodobé připojení 

elektrické energie k distribuční soustavě  E.ON.ČR  

II. Pověřuje  

vedoucí majetkového odboru Ing. Janu Narovcovou k podpisu předmětných smluv. 
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23) Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice ST.13 

Ellerova  

Usnesení č. 5113/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Výstavba světelného signalizačního zařízení a 

osvětlení přechodu Strakonice ST.13 Ellerova “ 

II. Rozhodla 

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

s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: 

,,Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice ST.13 

Ellerova“ 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. ELEKTROSTAV, s. r. o., Strakonice, Písecká 283, 386 01 Strakonice 

4. SWARCO TRAFIC CZ  s.r.o. Pod Višňovkou 166 1/37, 140 00 Praha 4. 

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 Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

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. 

 

24) ,,Rekonstrukce teplovodu MěÚ Poděbradova 772 Strakonice “ 

Usnesení č. 5114/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Rekonstrukce teplovodu MěÚ Poděbradova 772 

Strakonice“. 

II. Rozhodla 

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

s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: 
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,,Rekonstrukce teplovodu MěÚ Poděbradova 772 Strakonice “ za podmínek a v rozsahu 

uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

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

VKS Stavební s.r.o.Na Dubovci, Strakonice 386 01 

SWIETELSKY stavební s.r.o. Řepice 138 Strakonice 38601 

Topení , voda, plyn Petr Novotný , Stavbařů 204 , Strakonice 386 01 

VODOINSTALATÉRSTVÍ  HROMEK s.r.o.  5. května, 386 01 Strakonice 

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 Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

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. 

 

25) Dohoda o zpracování osobních údajů mezi městem Strakonice a PXE  

Usnesení č. 5115/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o zpracování osobních údajů mezi městem Strakonice a POWER 

EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 

II. Souhlasí 

se zněním předmětné dohody. 

III. Pověřuje  

starostu k podpisu této dohody. 

 

26) Stavba „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp.  270“ uplatnění 

smluvní pokuty ze smlouvy o dílo  - PROTOM Strakonice s.r.o. 

Usnesení č. 5116/2018 (104/1)  

Rada města po projednání 

I. Trvá    

na žalobním návrhu vypracovaném advokátní kanceláří CHSH Kališ & Partners s.r.o 

zastupující město ve věci spočívající v uplatnění smluvní pokuty ze smlouvy o dílo na realizaci 
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stavby „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“ uzavřenou mezi 

městem Strakonice jako objednatelem  a společností PROTOM Strakonice, s.r.o. jako 

zhotovitelem (u Okresního soudu ve Strakonicích vedeno pod sp. zn. 6 C 282/2016). 

 

1) Upřesnění věcného břemene zřizovaného v souvislosti s prodejem pozemků v lokalitě 

Kání Vrch  
Usnesení č. 5117/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

na základě usnesení rady města č. 4287/2017 se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene mezi městem Strakonice jako stranou budoucí povinnou z věcných břemen a 

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

společností PEKON ST s.r.o., IČ 28066341, Zahradnická 569, 388 01 Blatná, a  společností 

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

oprávněným z věcných břemen (nově již tato společnost nebude po přeložení inženýrských sítí 

oprávněným z věcného břemene) a společností PEKON ST s.r.o., IČ 28066341, Zahradnická 

569, 388 01 Blatná, jako investorem.  

Oproti usnesení č. 4287/2017 budou z důvodu mírné změny trasy vedení inženýrskými sítěmi 

dotčeny i pozemky parc.č. 1190/20 a parc.č. 1190/21 v kat. území Strakonice.   

Nově vybudovaná komunikace bude s investorem majetkově vypořádána (po realizaci bude 

bezúplatně převedena do vlastnictví města Strakonice). 

II. Pověřuje  

starostu podpisem příslušné smlouvy (celý text viz příloha mat. č.104/1a). 

 

2) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 

s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – 2xOM kulturní akce u Bati“  

Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

V zastoupení: Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 5118/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 

zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení zemního kabelu NN do pozemků 

v majetku města Strakonice p.č. 147/1 a 1339/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou 

přípravou stavby: „Strakonice – 2xOM kulturní akce u Bati“ dle sazebníku. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 

 

3) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou „Opatření na zpomalení 

povrchového odtoku vody a protierozní ochranu v k.ú. Přední Ptákovice – v lokalitě nad 

Chalupami“ 

Usnesení č. 5119/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností IRO stavební s.r.o., Domoradice 

303, 381 01 Český Krumlov, v souvislosti se stavbou: „Opatření na zpomalení povrchového 

odtoku vody a protierozní ochranu v k.ú. Přední Ptákovice – v lokalitě nad Chalupami“. 

Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny díla o 3.791,72 Kč bez DPH. Cena díla tedy činí 

929.420,02 Kč bez DPH, tj. 1.124.598,22 Kč vč. DPH. 

II. Pověřuje 
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starostu města podpisem předmětného dodatku.  

 

4) Společenství vlastníků jednotek Bezděkovská čp. 427-433, Strakonice - rozhodnutí 

shromáždění SVJ    

Usnesení č. 5120/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí    

aby se město Strakonice jako přehlasovaný vlastník jednotek bránilo podáním u soudu ( řízení 

o určení neplatnosti usnesení shromáždění společenství vlastníků jednotek) proti rozhodnutí 

shromáždění vlastníků jednotek ze dne 25.3.2018 týkající se modernizace systému vytápění a 

ohřevu vody v domě  čp.  427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 ve Strakonicích II postaveném na 

pozemku parc. č. st. 51 v kat. území Nové Strakonice, který se nachází v ulici Bezděkovská. 

II. Souhlasí  

aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí (předběžným opatřením). 

III. Souhlasí 

s právním zastoupením města advokátem. Náklady na právní zastoupení budou ve výši 

3.400,- Kč  za právní úkon.   

 

5) žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 5121/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s ukončením nájemní smlouvy číslo 2012-228 ze dne 19.6.2012, týkající se pronájmu části 

pozemku p.č. 1334/1, v k.ú. Strakonice,  na Palackého náměstí, naproti morovému sloupu, 

za  účelem provozování letní obslužné zahrádky, a to dohodou k 30.6.2018. 

Nájemní smlouva je uzavřena mezi městem Strakonice a  panem Davidem Fajou, Pod 

Kuřidlem 395, Strakonice, IČ 65958195, CZ7402011683.  

Uzavření předmětné dohody o ukončení nájmu je podmíněno uzavřením nájemní smlouvy 

s novým nájemcem.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné dohody.  

III. Souhlasí  

s ukončením nájemní smlouvy číslo 2012-202 ze dne 1.6.2012, týkající se pronájmu části 

pozemku p.č. 1334/1, v k.ú. Strakonice,  na Palackého náměstí, před kavárnou Havana, 

za  účelem provozování letní obslužné zahrádky, a to dohodou k 30.6.2018. 

Nájemní smlouva je uzavřena mezi městem Strakonice a  panem Davidem Fajou, Pod 

Kuřidlem 395, Strakonice, IČ 65958195, CZ7402011683.  

Uzavření předmětné dohody o ukončení nájmu je podmíněno uzavřením nájemní smlouvy 

s novým nájemcem.  

IV. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné dohody.  

 

6) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem dodavatele stavebních prací na akci: 

„Oprava zvoničky v obci Modlešovice“ 

Usnesení č. 5122/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení (dle výzvy podané dne 7.6.2018) provedeného komisí pro 

otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavebních prací na 

akci: „Oprava zvoničky v obci Modlešovice“. Nejvýhodnější a zároveň jediná nabídka byla 
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podána společností VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, IČ: 26101262, 

za celkovou cenu díla 371.738,- Kč bez DPH, termín zahájení realizace smluveného předmětu 

díla: 15.8.2018, termín ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla do: 

15.10.2018. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy s uchazečem VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, 

IČ: 26101262 na dodavatele stavebních prací na akci: „Oprava zvoničky v obci Modlešovice“ 

za cenu 371.738,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu 449.803,- Kč včetně DPH 21%.  

III. Pověřuje 

starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 

 

7) Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly Plaveckého stadionu Strakonice – 2. 

etapa: šatny 

Usnesení č. 5123/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Rekonstrukce zázemí a přístavba 

bazénové haly Plaveckého stadionu Strakonice – 2. etapa: šatny“ v zjednodušeném 

podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, a zaslat výzvu k podání nabídky těmto dodavatelům: 

BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, IČ: 453 57 269 

Casta a.s., Pražská 467, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, IČ: 251 70 058 

KOČÍ a.s., K Lipám 132, Hradiště, 397 01 Písek, IČ: 466 83 046 

PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ: 472 39 743 

SALVETE spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČ: 450 23 786 

II. Rozhodla 

že jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena s DPH. 

III. Schvaluje 

předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby 

„Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly Plaveckého stadionu Strakonice – 2. etapa: 

šatny“. Termín realizace stavby: předpokládaný termín zahájení: 20.6.2019, termín dokončení 

díla: do 15.9.2019.   

IV. Jmenuje 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Josef Štrébl 

2. člen Ing. Jana Narovcová 

3. člen Ing. Lukáš Srb 

4. člen Ing. Oldřich Švehla 

5. člen JUDr. Jindřich Kotrch, CORPORIN s.r.o. 

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 Šamanková 

3. náhradník Jaroslav Houska 

4. náhradník Ing. Jan Blahout 

5. náhradník Mgr. Miroslav Vadlejch, CORPORIN s.r.o. 

Komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů nebo jejich 

náhradníků. Ve věcech, o nichž je přípustné hlasovat, rozhoduje komise většinou hlasů 

přítomných členů. 
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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. 

 

8) Výzva k podání nabídky na výkon technického dozoru investora stavby: „ÚV 

Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“  

Usnesení č. 5124/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  v platném znění 

v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na 

realizaci akce: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody – TDI“ , za 

podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

IBH spol. s.r.o., Poděbradova 3178, 272 01 Kladno 

Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice 

Ing. Pavel Lamoš, Malešice 18, 375 01 Týn nad Vltavou 

Ing. Lenka Brücklerová, Sídliště 1. Máje 1142, 386 01 Strakonice 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov 

AP INVESTING, s.r.o., Středisko Praha, Dukelských hrdinů 976/12, 170 00 Praha 7 

II. Souhlasí 

s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 

neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „ÚV Pracejovice – 

rekonstrukce a modernizace – jímání vody - TDI.“ 

III. Jmenuje 

členy hodnotící komise ve složení: 

1. p. Josef Štrébl 

2. Ing. Lukáš Srb 

3. Ing. Jana Narovcová 

4. Ing. Ludvik Němejc 

5. p. Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. Ing. Jan Blahout 

3. Ing. Tatiana Šamanková 

4. p. Jindřich Vondřička 

5. Ing. Oldřich Švehla  

IV. Ukládá 

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

V. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících                            

s administrací této veřejné zakázky. 

 

9) Rekonstrukce komunikace ul. Švandy Dudáka – změnový list č. 4, 5, 6, 7 

Usnesení č. 5125/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
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se změnovými  listy č.4, 5, 6 a 7 v souvislosti s realizací stavby: „Rekonstrukce komunikace 

Šv. Dudáka, Strakonice a jejich následným zařazením do dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se 

zhotovitelem díla sdružení firem ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. Dudáka, vedoucí 

sdružení společnost ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice.  

Předmětem změnového listu č.4 je nutná sanace aktivní zóny komunikace dle geotechnického 

posouzení. Změnový list č.4 bude realizován v rozsahu třetího úseku komunikace a jedná se                 

o navýšení předmětu a ceny díla o 1.348.556,78 Kč bez DPH.  Předmětem změnového listu 

č.5 je navýšení předmětu a ceny díla o částku 615.427,4 Kč bez DPH o navazující konstrukce                 

a dlažby chodníků – jedná se úseky k kruhovému objezdu stavby I/22 Strakonice. Předmětem 

změnového listu č.6 je navýšení předmětu a ceny díla o částku 963.037,69 Kč bez DPH                 

o realizaci podzemních kontejnerů, 1 x 4ks a 1 x 3 ks v rámci realizace komunikace Šv. 

Dudáka. Předmětem změnového listu č.7 je snížení předmětu a ceny díla o částku 79.485,29 

Kč bez DPH dle skutečně realizovaných prací – doměrkový změnový list. Dodatek č.3 

ke smlouvě o dílo tedy řeší celkové navýšení ceny díla o částku 2.847.536,58 Kč bez DPH a 

předmětné navýšení předmětu díla dle změnových listů  č. 4, 5, 6 a 7 mají vliv na termín 

realizace výstavby, a to prodloužení termínu realizace o 30 kalendářních dnů. 

II. Pověřuje  

starostu města uzavřením a podpisem předmětného dodatku č.3 k SOD.   

 

10) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu   na realizaci 

akce „Stavební úpravy návsi – Starý Dražejov“ 

Usnesení č. 5126/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla  

zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  v platném znění 

v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na 

realizaci akce: „Stavební úpravy návsi – Starý Dražejov“, za podmínek a v rozsahu uvedeném 

ve výzvě těmto dodavatelům: 

STRABAG a.s., OZ České Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 Písek 

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

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

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

VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice 

M – SILNICE, a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

II. Souhlasí 

s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 

neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Stavební úpravy návsi – 

Starý Dražejov.“ 

III. Jmenuje 

členy hodnotící komise ve složení: 

1. p. Josef Štrébl 

2. Ing. Oldřich Švehla 

3. Ing. Jana Narovcová 

4. Ing. Lukáš Srb 

5. p. Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. Ing. Rudolf Oberfalcer 

2. p. Jaroslav Houska 

3. Ing. Tatiana Šamanková 

4. Mgr. Miroslava Nejdlová 
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5. Ing. Jan Blahout 

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. 

 

11) Studie okružní křižovatky silnice III/02220 s místní komunikací Švandy Dudáka 

Usnesení č. 5127/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

studii okružní křižovatky silnice III/02220 s místní komunikací Šv. Dudáka, Strakonice 

II. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru jednáním s vlastníky dotčených parcel dle záborového elaborátu 

v návaznosti na variantu č. II. Výsledky jednání budou následně předány k projednání Radě 

města Strakonice. 

 

12) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu   na realizaci 

akce „Prodloužení vodovodu Starý Dražejov“ 

Usnesení č. 5128/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  v platném znění 

v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice                 

na realizaci akce: „Prodloužení vodovodu Starý Dražejov“, za podmínek a v rozsahu 

uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

STRABAG a.s., OZ České Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 Písek 

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

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

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

VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice 

M – SILNICE, a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

II. Souhlasí 

s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 

neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Prodloužení vodovodu 

Starý Dražejov.“ 

III. Jmenuje 

členy hodnotící komise ve složení: 

1. p. Josef Štrébl  

2. Ing. Oldřich Švehla 

3. Ing. Jana Narovcová 

4. Ing. Lukáš Srb 

5. p. Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. Ing. Rudolf Oberfalcer 

2. p. Jaroslav Houska 

3. Ing. Tatiana Šamanková 

4. Mgr. Miroslava Nejdlová 

5. Ing. Jan Blahout 

IV. Ukládá 
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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. 

 

13) Podskalí – umístění plovoucího mola 

Usnesení č. 5129/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí místa pro umístění kotvících prvků a vyvázání plovoucího 

mola a nájemní smlouva k pozemku s Povodím Vltavy, státní podnik, IČ 708 899 53, se 

sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, č. smlouvy 130166-1291/2018. 

Plovoucí molo bude umístěno na části pozemku parc.č. 496/20 v kat. území Nové Strakonice. 

Úhrada za poskytnutí místa pro umístění kotvících prvků a vyvázání mola činí 15.184,- Kč 

bez DPH  a za užívání pozemku nájemné ve výši 444,- Kč bez DPH, celkem tedy 15.628,- Kč 

+ DPH za rok. 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.7.2018. Další podmínky jsou uvedeny v nájemní 

smlouvě, která je přílohou tohoto materiálu č.104/1a. 

II. Souhlasí  

s uzavřením dodatku  k nájemní smlouvě ze dne 20.8.2003 č. 03/243 s Technickými službami 

Strakonice s.r.o., jehož předmětem bude rozšíření předmětu nájmu o molo a  4 plavidla. Část 

pozemku parc.č. 496/20, která je nutná k umístění a provozování mola bude dána     

Technickým službám Strakonice s.r.o. do podnájmu. Na Technické služby budou smluvně 

převedeny povinností vyplývající ze smlouvy specifikované pod bodem I. tohoto usnesení 

uzavřené s Povodím Vltavy, státní podnik. Uzavření tohoto dodatku nebude mít vliv na 

změnu výše nájemného.    

 

14) Casta dopravní stavby s.r.o. IČ 28084136, se sídlem Pražská 467, Písek – zhotovitel 

stavby „Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice“ – vyhlášení záměru na výpůjčku části 

pozemku p.č. 635 v k.ú. Strakonice  

Usnesení č. 5130/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku v areálu STARZ (za zimním stadionem), a 

to p.č.635 v k.ú. Strakonice o výměře cca 700 m2 za účelem dočasné skládky materiálu 

zhotovitele stavby: Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice, firmy Casta dopravní stavby s.r.o., 

Pražská 467, 397 01 Písek, IČ: 28084136, pro tuto stavbu a po dobu její realizace.  

 

15) FbC Strakonice, z.s., IČ: 02596938, se sídlem Kosmonautů 1261, Strakonice – žádost 

o výpůjčku části pozemku p.č. 1288/28 v k.ú. Strakonice 

Usnesení č. 5131/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 1288/28    

o výměře cca 10 m2 v k.ú. Strakonice (plochy o velikosti 2 x 5 m), uzavřené mezi městem 

Strakonice a FbC Strakonice, z.s., IČ: 02596938, se sídlem Kosmonautů 1261, Strakonice, a 

to na dobu určitou od 29.9.2018 do 30.9.2018 za účelem zřízení provizorního florbalového 

hřiště.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy o výpůjčce. 



26 

 

16) Sokolovna – nájemní smlouva 

Usnesení č. 5132/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením nájemní smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Strakonice, IČ 60829265, se 

sídlem Na Stráži 340, Strakonice I, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem bude užívání 

Velkého sálu, Malého sálu a Baletního sálu. 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.7.2018 do 31.12.2020. Nájemné se 

stanoví dohodou stran ve výši 462.000,- Kč bez DPH za rok. DPH bude účtována dle platné 

právní úpravy. (Nájemné se skládá z nájemného ve výši 360.000,- a nákladů za služby ve výši 

102.000,- Kč). Další podmínky jsou uvedeny v nájemní smlouvě, která je připojena v příloze 

materiálu č. 104/1a.        

II. Pověřuje  

starostu města uzavřením výše uvedené nájemní smlouvy, včetně doplnění podmínek smlouvy 

týkajících se časového rozpisu užívání a seznamu subjektů oprávněných užívat jménem 

nájemce tyto prostory. 

 

17) Zjednodušené podlimitní řízení na zhotovitele stavby „Strakonice – Zateplení 

bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů“ 

Usnesení č. 5133/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Ruší 

veřejnou zakázku na zhotovitele stavby „Strakonice – Zateplení bytových domů č.p. 204. 205 

a 206 v ulici Stavbařů“ z důvodu uvedeného v § 127 odst. 2 písmena h) zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

II. Ukládá 

majetkovému odboru připravit nové výběrové řízení na zhotovitele stavby „Strakonice – 

Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů“ s termínem realizace v roce 

2019. 

 

18) Sportovní hala Lidická č.p. 193 – oprava střešní konstrukce  

Usnesení č. 5134/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Bere  na vědomí  

zprávu o havarijním stavu střešní konstrukce sportovní haly Lidická 193 Strakonice. 

 

19) Žádost o souhlas s objízdnou trasou 

Usnesení č. 5135/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

v souvislosti s realizací stavby „Vodovod Chrašťovice“ s vedením objízdné trasy pro nákladní 

auta a kamiony, městem Strakonice, a to ulicemi Zvolenská a Krále Jiřího z Poděbrad, po 

dobu od 1.7.2018 do 15.9.2018. 

 

20) Pronájem pozemku za účelem vybudování  a provozování dobíjecí stanice pro 

elektrická vozidla, za podmínky respektování projektové dokumentace v dané lokalitě 

Usnesení č. 5136/2018 (104/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
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s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 1255/ 2 v k.ú. Strakonice o 

výměře cca 35 m2 s následujícím:  

 nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10-ti let s tím, že v případě porušení 

podmínek nájemní smlouvy činí výpovědní lhůta ze strany pronajímatele 1 měsíc (např. 

neplacení nájemného)  

 nájemní smlouva bude uzavřena za účelem umístění, vybudování a provozování 

dobíjecí stanice pro elektrická vozidla s tím, že předmětná parkovací místa budou za 

tímto účelem vyhrazena – zajistí na své náklady nájemce 

 nájemní smlouva bude uzavřena se společností Olife Energy, a.s. Lazarská 11/6, Praha 

2, 120 00, IČ: 29291879 

 cena nájmu činí 2,85 Kč za 1m2 ročně, tj. celkem 99,75 Kč ročně + aktuální sazba DPH, 

za pronájem části pozemku p.č 1255/2 v k.ú. Strakonice o výměře cca 35 m2 

 pronajímatel se zavazuje nevstoupit v jednání týkající se nebo související s účelem této 

smlouvy se třetí osobou bez předchozího souhlasu nájemce a to na pozemku v rámci 

lokality „Beranův dvůr“, tj. pozemek p.č. 1255/2 v k.ú. Strakonice.  

 nájemce se zavazuje uhradit a zajistit na vlastní náklady veškeré náklady na 

o kabelové připojení dobíjecí stanice z odběrného místa, které je umístěné v 

pilíři elektroměrového rozvaděče  

o vybudování 2 parkovacích míst včetně středového ostrůvku, (tzn. podkladní 

vrstvy, zámkovou dlažbu ostrůvku a parkovacích stání, betonové obruby, 

betonový základ pod dobíjecí stanici) 

o instalace a nerušený provoz vlastní dobíjecí stanice (dobíjecí stanice 

elektromobilů bude osazena na betonovém základě, ukončení kabelu 

AYKY3x95+70mm2, součástí stanice je i přívodní kabel v celé délce) 

o udržovat předmět nájmu včetně zimní údržby v řádném stavu 

 veškeré stavební či obdobné úpravy předmětu nájmu zůstanou po skončení nájmu ve 

vlastnictví pronajímatele. Smluvní strany se dohodly, že nájemci nebudou vráceny 

vynaložené náklady na zhodnocení předmětu nájmu ani při skončení tohoto smluvního 

vztahu. Nájemci nebudou provedené úpravy žádným způsobem kompenzovány, a to ani 

pokud těmito úpravami došlo ke zhodnocení předmětu nájmu. 

 nájemce se zavazuje uzavřít smlouvu s dodavatelem el. energie pro toto odběrné místo 

kde je instalován hlavní jistič o velkosti 3x100A  

 nájemce a jeho zákazníci jsou oprávněni užívat příjezdové komunikace k předmětu 

nájmu 

 výše pokut stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce k 

předmětu nájmu jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý den, v němž je tato 

povinnost porušena 

 při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených ve smlouvě, 

činí smluvní pokuta 10.000 Kč za každý den prodlení s vyklizení předmětu nájmu 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

1) nabídka pozemků p.č. 33/38 a p.č. 33/44, vše v k.ú. Nové Strakonice z titulu 

předkupního práva pro město Strakonice 

Usnesení č. 5137/2018 (104/1b)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

Souhlasit s nevyužitím nabídky  prodeje  pozemků p.č. 33/38 o výměře 134 m2 a p.č. 33/44 o 

výměře   132 m2, vše  v k.ú. Nové Strakonice, od žadatelky a to z titulu předkupního práva, 
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zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění pro město Strakonice. 

II.Doporučuje ZM 

Nesouhlasit s výmazem předkupního práva pozemkům p.č. 33/38 o výměře 134 m2 a p.č. 33/44 

o výměře   132 m2, vše  v k.ú. Nové Strakonice,  zřízeného z titulu předkupního práva podle § 

101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění pro město 

Strakonice z toho důvodu, že u předmětných pozemků je  navrženo zrušení předkupního práva, 

a  to na základě změny č. 3 Územního plánu Strakonice, schválené  usnesením Zastupitelstva 

města Strakonice č. 766/ZM/2018 ze dne  23.5.2018.  

 

2) žádost  o výmaz  předkupního práva k pozemku p.č. 33/29 v k.ú. Nové Strakonice 

Usnesení č. 5138/2018 (104/1b)  

I. Doporučuje ZM 

Souhlasit s nevyužitím nabídky  prodeje  pozemku p.č. 33/29 o výměře 152 m2  v k.ú. Nové 

Strakonice, od žadatelky a to z titulu předkupního práva, zřízeného podle § 101 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění pro město Strakonice. 

II. Doporučuje ZM 

Nesouhlasit s výmazem předkupního práva k  pozemku p.č. 33/29 o výměře 152 m2 v k.ú. Nové 

Strakonice,  zřízeného z titulu předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění pro město Strakonice z toho důvodu, že 

u předmětného pozemku je  navrženo zrušení předkupního práva, a  to na základě změny č. 3 

Územního plánu Strakonice, schválené usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 

766/ZM/2018 ze dne  23.5.2018.  

 

3) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  

Usnesení č. 5139/2018 (104/1b)  

Rada města po projednání 

I Doporučuje ZM 

Souhlasit s vyřazením  níže  uvedeného majetku  města  Strakonice  s  pořizovací cenou  vyšší 

než 20.000,- Kč: 

Městské kulturní středisko Strakonice: 

Jevištní kabinet - pořizovací cena 220.150,-Kč, r. pořízení 2006, jenž je součástí souboru 

„Pódium včetně příslušenství“. Jevištní kabinet je statisticky nefunkční a neplní účely 

zastřešení.  

 

7. MěKS 

 Nákup zastřešení pódia na II. nádvoří strakonického hradu 

Usnesení č. 5140/2018 (104/15)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přímým nákupem kompletního zastřešení pódia na II. hradním nádvoří bez vypsání 

výběrového řízení  
II. Souhlasí 

s přesunem finančních prostředků ve výši 400.000 Kč bez DPH z Rezervního fondu MěKS 

Strakonice na Investiční fond MěKS Strakonice 

III. Ukládá 

řediteli MěKS Strakonice panu Františku Christelbauerovi zajistit nákup zastřešení pódia na II. 

hradním nádvoří 
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8. MěÚSS  

 Přijetí daru 

Usnesení č. 5141/2018 (104/5)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přijetím daru dle § 27, odst. 7, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

 od firmy CHRISTEYNS s. r. o. 

sídlo: Vítovská 453/7, 742 35 Odry 

IČO: 26797283, DIČ: CZ 26797283 

peněžní dar v celkové výši 6 000,- Kč 

II. Ukládá 

ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví organizace. 

 

 Azylový dům  

Usnesení č. 5142/2018 (bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I.Ukládá  

Ředitelce MěÚSS uvést vymezený okruh osob, pro které je určen Azylový dům do souladu se 

Zřizovací listinou MěÚSS Strakonice, tj. učinit veškeré kroky potřebné k opětovnému 

začlenění a poskytování této sociální služby cílové skupině „osamělí muži“. 

 

9. Odbor vnitřních věcí 

 Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při 

narození dítěte 

Usnesení č. 5143/2018 (104/7)  

Rada města po projednání 

I.Nesouhlasí 

s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte 

žadatelům.  

 

10. Finanční odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila pověřená pracovnice finančního odboru 

 Rozpočtová opatření  č. 83 – 92 

Usnesení č. 5144/2018 (104/8)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 83  ve výši  250.000 Kč 

Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na realizaci discgolfového hřiště, které bude vybudováno 

v  areálu pod Hvězdou ve Strakonicích, v lokalitě u řeky Otavy. Jedná se o volnočasový 

outdoorový projekt zaměřený na všechny věkové kategorie, jehož hlavní myšlenkou je umístit 

létající talíř na co nejmenší počet hodů do koše. Na realizaci projektu je přislíbená dotace 

z Jihočeského kraje ve výši 80.000 Kč. Požadovaná částka představuje celkové náklady na 

akci, tzn. vlastní podíl města včetně předfinancování. Rozpočtové opatření bude kryto 

použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje     294 – xxxx – xxxx 

   financování                   8115 

RO  č. 84  ve výši  150.000 Kč 

Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na nákup 20 ks nových městských laviček, které budou 

postupně instalovány na místech dle individuálních požadavků obyvatel města. Rozpočtové 
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opatření bude částečně kryto přesunem z položky architektonická soutěž (ve výši 50.000 Kč), 

částečně použitím prostředků minulých let (ve výši 100.000 Kč). 

Rozpočtová skladba - výdaje     292 – xxxx – xxxx – 

   výdaje                   294 – 3639 – xxxx +  

   financování                   8115 

RO  č. 85  ve výši  150.000 Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci odboru rozvoje z položky architektonická soutěž na 

položku městský mobiliář na nákup nových odpadkových košů do města. Tyto budou 

postupně instalovány na místech dle individuálních požadavků obyvatel města.  

Rozpočtová skladba - výdaje      292 – xxxx – xxxx – 

   výdaje                    294 – 3639 – xxxx +  

RO  č. 86  ve výši  170.000 Kč 

Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na pořízení studie objektu  čp. 1415 v ulici Na Ostrově na 

pozemku p.č. st. 389/2 v k.ú. Strakonice. Studie bude řešit návrh uspořádání a fungování 

objektu včetně návazností na okolní území a využití parteru. Rozpočtové opatření bude kryto 

použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje     290 – 3635 – 5166 

   financování                   8115 

RO  č. 87  ve výši  120.000 Kč 

Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí na výdaje spojené s úpravou zeleně v okolí 

nové prodejny (vrátnice) Měšťanského pivovaru Dudák ve Strakonicích. Uvedená částka bude 

pokrývat náklady na chemické odplevelení pozemků, nákup a instalaci kokosové rohože pro 

zpevnění svahu, nákup a výsadbu rostlin a nákup a zamulčování drcenou kůrou. Rozpočtové 

opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje     290 – 3635 – 5166 

   financování                   8115 

RO  č. 88  ve výši  180.000 Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu městské policie z investičních prostředků 

schválených na modernizaci vozového parku na neinvestiční prostředky, které budou použity 

na pořízení 2 služebních osobních vozidel formou operativního leasingu. 

(v tis. Kč) 

text kryto Schv.rozp. změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 13.6. 

předpoklad 
čerpání 

MP – pořízení služebních aut na leasing   0,0 180,0 180,0 0,0 180,0 

    MP - investice 500,0 -180,0 320,0 0,0 200,0 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                  5311 5178 180,0   

Výdaje    5311 6123 -180,0   

RO  č. 89  ve výši  218.000 Kč 

Investiční příspěvek příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na realizaci akce „Posilující 

zdroj podzemní vody pro zásobení plaveckého a zimního stadionu STARZ“. Jde o kompletní  

realizaci  posilujícího zdroje vody (nový vrt) z důvodu malé vydatnosti původních vrtů 

(projekt, vrtné práce, doprava a montáž, hydrodynamické zkoušky, laboratorní a 

hydrogeologické práce). Bez dalšího zdroje vody by organizace byla vlivem stále většího 

sucha v budoucnu nucena napojit se na veřejný vodovodní řad s důsledkem enormního 

zvýšení nákladů. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města 

do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok  2017.  

Rozpočtová skladba - výdaje      1083 – 3412 - 6351 

   příjmy                    xxxx – xxxx - 2229   
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RO  č. 90  ve výši  515.000 Kč 

Dotace z ministerstva vnitra  na projekt „Strakonice – asistent prevence kriminality“. Cílem 

projektu je snižování kriminality, eliminace kriminálně rizikových jevů, omezování 

příležitostí k páchání trestné činnosti, apod.  

Rozpočtová skladba - výdaje   1 – 5311 – 5xxx – ÚZ  14 032 

   příjmy   1 – 0000 – 4116 – ÚZ  14 032 

RO  č. 91  ve výši  556.731,60 Kč 

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

Základní škola F. L. Čelakovského na realizaci projektu v rámci Operačního programu 

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

Rozpočtová skladba: příjmy           1320 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

   výdaje           1320 – 3113 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

RO  č. 92  ve výši  20.000 Kč 

Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Oprava vnitřních kotců v útulku 

pro psy ve Strakonicích“. 

Rozpočtová skladba: příjmy           403 – 0000 – 4122 – ÚZ 424 

   výdaje           403 – 1014 – 5xxx – ÚZ 424 

II.Doporučuje ZM schválit 

RO  č. 68  ve výši  2.450.000 Kč – změna původního znění RO  

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na dokončení opravy střešní konstrukce na sportovní 

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

statický posudek, byl zjištěn havarijní stav. Na opravu byla již v rozpočtu schválena částka 

1.000.000 Kč (usn. ZM č.768/ZM/2018 ze dne 23.05.2018). Rozpočtové opatření bude kryto 

prostředky minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje   753 – 3412 – xxxx  

   financování                        8115 

RO  č. 93  ve výši  1.166.000 Kč 

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na osazení polozapuštěných kontejnerových stání 

v ulici Šv. Dudáka ve Strakonicích. K osazení kontejnerů dochází v souvislosti s realizací akce 

„Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“. Rozpočtové opatření bude kryto 

použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje   745 – 3723 – 6121  

   financování                        8115 

 

 Použití IF - STARZ 

Usnesení č. 5145/2018 (104/8)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních 

zařízení Strakonice na technické zhodnocení „Detekce úniku čpavku na zimním stadionu“ 

ve výši 14.000 Kč. V předchozích letech byla na tuto akci již profinancována částka 47.052 

Kč, k dokončení je třeba provést přenos signálu při poruše nebo poplachu z ústředny na 

stanovená mobilní čísla. 

 

11. Odbor ŽP 

 Objednávky OŽP za květen 2018 

Usnesení č. 5146/2018 (104/9)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Seznam objednávek odboru životního prostředí za květen 2018. 
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12. Sociální odbor 

 Poskytnutí daru za účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci 

Usnesení č. 5147/2018 (104/10)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí   

s uzavřením darovacích smluv se dvěma osobami v tíživé životní situaci, jejichž identifikační 

údaje nejsou s ohledem na zpracování citlivých osobních údajů výslovně uvedeny v tomto 

usnesení a jsou uloženy na sociálním odboru MěÚ Strakonice, přičemž předmětem daru je 

v obou případech poskytnutí finanční částky ve výši 20.000 Kč. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem výše uvedených darovacích smluv. 

 

13. STARZ 

 Přehled nájemců ve sportovní hale č.p. 193 v Lidické ulici  

Usnesení č. 5148/2018 (104/12)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
a) informaci o nájemcích, kteří využívají sportovní halu č.p.193 Lidická ul. a mají 

    smlouvy do 30. června 2018 + nabídnuté náhradní hodiny (viz mat.č.104/12). 

b) informaci o nájemcích, kteří budou pravděpodobně využívat sportovní halu č.p. 193 

    Lidická ul. od 1. září 2018 (viz mat.č.104/12). 

 

14. OIP 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil pověřený pracovník OIP 

 Vyhodnocení veřejné zakázky „Rozvoj informačních a komunikačních systémů 

města Strakonice“ Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005175 

Usnesení č. 5149/2018 (104/13)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Doplňující informace ke zprávě a protokolu ke zprávě a protokolu hodnotící komise 

zadávacího řízení. 

II. Souhlasí 

s vyhodnocením zadávacího řízení část D 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, provedeného hodnotící komisí jmenovanou 

usnesením rady města č.4291/2017, pověřenou posouzením splnění podmínek účasti 

v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. 

III. Rozhodla 

že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou zadávacího řízení část D, tzn. nabídkou s nejnižší 

nabídkovou cenou na realizaci veřejné zakázky „FLUX. spol. s r.o.“,  Musílkova 167/13, 

15000 Praha, IČ: 16979613, DIČ: CZ16979613, s nabídkovou cenou 451 088, -- Kč s DPH. 

IV. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Rozvoj informačních a komunikačních 

systémů města Strakonice“ část D 

Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005175 se zhotovitelem „FLUX. spol. s r.o.“,  

Musílkova 167/13, 15000 Praha, IČ: 16979613, DIČ: CZ16979613, za celkovou cenu 451 

088, -- Kč s DPH. 

V. Pověřuje 
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starostu města podpisem smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rozvoj informačních a 

komunikačních systémů města Strakonice“ část D Registrační číslo: 

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

 

 Příkazní smlouva pro obstarání záležitostí k zajištění zadávacího řízení pro  

výběr dodavatele na akci „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města 

Strakonice“ 

Usnesení č. 5150/2018 (104/13)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením příkazní smlouvy na zajištění administrace zadávacího řízení pro výběr 

dodavatele na akci Informační systém eCulture města Strakonice s firmou Stavební poradna, 

s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ 625 08 822, za celkovou cenu 105 800,- Kč 

bez DPH, tj. 128 018,- Kč vč. DPH. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy a podpisem plné moci k výkonu zadavatelské 

činnosti pro firmu Stavební poradna, s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ 625 

08 822. 

 

 Seznam objednávek 

Usnesení č. 5151/2018 (104/13)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za květen 2018 

 

 Vyhodnocení veřejné zakázky „Rozvoj informačních a komunikačních systémů 

města Strakonice“ Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005175 

Usnesení č. 5152/2018 (104/13a)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Doplňující informace ke zprávě a protokolu hodnotící komise zadávacího řízení. 

II. Souhlasí 

s vyhodnocením zadávacího řízení část B 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, provedeného hodnotící komisí jmenovanou 

usnesením rady města č.4291/2017, pověřenou posouzením splnění podmínek účasti 

v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. 

III. Souhlasí 

s vyhodnocením zadávacího řízení část C 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, provedeného hodnotící komisí jmenovanou 

usnesením rady města č.4291/2017, pověřenou posouzením splnění podmínek účasti 

v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. 

IV. Rozhodla 

že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou zadávacího řízení část B, tzn. nabídkou s nejnižší 

nabídkovou cenou na realizaci veřejné zakázky je nabídka účastníka zadávacího řízení „emam 



34 

 

s.r.o.“, Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČ: 29284414, DIČ: CZ29284414 s nabídkovou cenou 

912 874, -- Kč s DPH.  

V. Rozhodla 

že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou zadávacího řízení část C, tzn. nabídkou s nejnižší 

nabídkovou cenou na realizaci veřejné zakázky je nabídka účastníka zadávacího řízení „atlantis 

telecom spol. s r.o.“, Štěrboholská 1427/55, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 60466189, DIČ: 

CZ60466189 s nabídkovou cenou  3 474 000, -- Kč s DPH. 

VI. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Rozvoj informačních a komunikačních 

systémů města Strakonice“ část B  

Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005175 se zhotovitelem „emam s.r.o.“, Poříčí 

2466/30, 678 01 Blansko, IČ: 29284414, DIČ: CZ29284414 za celkovou cenu 912 874, -- Kč 

s DPH. 

VII. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Rozvoj informačních a komunikačních 

systémů města Strakonice“ část C 

Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005175 se zhotovitelem „atlantis telecom spol. 

s r.o.“, Štěrboholská 1427/55, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 60466189, DIČ: CZ60466189 za 

celkovou cenu  3 474 000, -- Kč s DPH. 

VIII. Pověřuje 

starostu města podpisem smluv o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rozvoj informačních a 

komunikačních systémů města Strakonice“ část B a C Registrační číslo: 

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

 

15. Starosta 

 Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje – Územní odbor Strakonice - žádost 

o bezplatné poskytnutí prostor Rytířského sálu strakonického hradu 

Usnesení č. 5153/2018 (104/14)  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí  

s bezplatným poskytnutím prostor Rytířského sálu strakonického hradu dne 21.9.2018 v době 

od 17:00 hodin pro akci „Slavnostní ceremonie u příležitosti předání medailí policistům“.  

II. Ukládá 

MěKS Strakonice uzavřít s Krajským ředitelstvím Policie Jihočeského kraje – Územní odbor 

Strakonice, Plánkova 629, příslušnou smlouvu dle bodu I.  

 

16. Odbor dopravy  

 Nařízení města Strakonice, kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve 

kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen 

za sjednanou cenu. 

Usnesení č. 5154/2018 (104/16)  

Rada města po projednání 

I.Schvaluje  

nařízení města Strakonice č. 2/2018, kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve kterých 

lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenou. 

II.Vydává 

nařízení města Strakonice č. 2/2018, kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve kterých 

lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenou. 
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17. Různé 

Rada města byla seznámena s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000,-Kč na 

reprezentaci v oblasti sportu – vodního póla a nepřijala k výše uvedené žádosti žádné usnesení. 

 

 

 

 

 

 

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

        starosta                místostarosta  

 


