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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  106. jednání Rady města Strakonice 

konaného 25. července 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

Přítomni:      6 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

           p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

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

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 
 

Omluveni:     p. Zach DiS. 

 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                         Usnesení č. 5163/2018 – č. 5221/2018 

2. Odbor školství a CR  

 Užití znaku města Strakonice – TJ ČZ Strakonice, spolek 

                                                                                   Usnesení č. 5222/2018  

 Doplňovací volby do školské rady při ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 

1280 

                                                                                   Usnesení č. 5223/2018  

 Zápis z 29. jednání komise pro sport ze dne 10. 7. 2018 

                                                                                   Usnesení č. 5224/2018  

 Individuální dotace  

                                                                                   Usnesení č. 5225/2018  

 Revokace usnesení č. 4862/2018 – Pozvání delegace do polského města Rawicz 

                                                                                   Usnesení č. 5226/2018  

 Volné hodiny v tělocvičnách základních škol zřizovaných městem 

                                                                                   Usnesení č. 5227/2018  

 Odměna ředitele Základní školy Strakonice, Dukelská 166  

                                                                                   Usnesení č. 5228/2018  

 Platový výměr Mgr. RP, ředitele Základní školy Strakonice, Dukelská 166 

                                                                                   Usnesení č. 5229/2018  

 Zápis z 28. a 29. jednání komise pro kulturu 

                                                                                   Usnesení č. 5230/2018  

3. Odbor rozvoje  

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018 

                                                                                   Usnesení č. 5231/2018  

 Podnět k pořízení změny regulačního plánu Za Stínadly 

                                                                                   Usnesení č. 5232/2018  

 Zápis z 20. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání 

                                                                                   Usnesení č. 5233/2018  

 Návrh na pořízení změny č. 8 Územního plánu Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 5234/2018  

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Discgolfové hřiště 
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Strakonice“    

                                                                                   Usnesení č. 5235/2018  

4. Odbor dopravy 

 Zápis z 23. jednání dopravní komise města Strakonice dne 12.6.2018 

                                                                                   Usnesení č. 5236/2018  

 MHD zastávka v Habeši  

                                                                                   Usnesení č. 5237/2018  

5. Odbor ŽP  

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. Sml 2015 – 00342 odvoz biologicky rozložitelného odpadu 

z kuchyní a stravoven 

                                                                                   Usnesení č. 5238/2018  

 Objednávky OŽP za červen 2018 

                                                                                   Usnesení č. 5239/2018  

6. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření  č. 95 – 100 

                                                                                   Usnesení č. 5240/2018  

 MŠ Strakonice, Lidická 625 – použití IF 

                                                                                   Usnesení č. 5241/2018  

 MěÚSS Strakonice – navýšení limitu na platy, použití IF 

                                                                                   Usnesení č. 5242/2018  

 Odpisové plány příspěvkových organizací města 

                                                                                   Usnesení č. 5243/2018  

7. MP  

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

rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ 

                                                                                   Usnesení č. 5244/2018  

8. Tajemník - personální  

 Organizační změna a stanovení celkového počtu zaměstnanců města Strakonice 

zařazených do Městského úřadu Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 5245/2018  

9. Sociální odbor 

 Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou 

                                                                                   Usnesení č. 5246/2018  

 Informace o možnosti vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích 

jevů na území města Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 5247/2018  

10. Starosta 

 JTV a.s., Křižíkova 1696, 370 01 České Budějovice – pořad JTV a.s. Okénko z měst a 

obcí 

                                                                                   (bez usnesení)  

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

úlevu poskytovaných služeb dne 21.9.2018 

                                                                                   Usnesení č. 5248/2018  

 Plakátovací plochy 

                                                                                   Usnesení č. 5249/2018  

11. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Odepsání pohledávky  

                                                                                   Usnesení č. 5250/2018  

 Odepsání pohledávky  
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                                                                                   Usnesení č. 5251/2018  

 Odepsání pohledávky  

                                                                                   Usnesení č. 5252/2018  

 Odepsání pohledávky  

                                                                                   Usnesení č. 5253/2018  

12. MěÚSS 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci:„Kompletní obnova sprchových koutů 

v azylovém domě“ 

                                                                                   Usnesení č. 5254/2018  

 Seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS Strakonice – 2. čtvrtletí 2018 

                                                                                   Usnesení č. 5255/2018  

13. Žádost o souhlas se stavebními úpravami domu č.p. 144, Velké náměstí Strakonice I., na 

parcele p.č. st. 200 v k.ú. Strakonice, žadatel: TRION spol. s r.o., Lidická 207, 386 01 

Strakonice, v zastoupení: Komplet - projektová kancelář, Písecká 893, 386 01 Strakonice  

                                                                                   Usnesení č. 5256/2018  

14. FK Junior Strakonice z.s., IČ 228 90 947, Na Křemelce 304, Strakonice I, 386 01 

Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 5257/2018  

15. Různé 

                                                                                   (bez usnesení)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106. 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. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová 

1) M&S spol. s r.o., IČ 16820045 se sídlem Volyňská 217, Strakonice – žádost o výpůjčku 

části pozemku p.č. 595/14 v k.ú. Nové Strakonice 

Usnesení č. 5163/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce na užívání části pozemku p.č. 595/14 Nové Strakonice               

o výměře cca 70 m2. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena se společností M&S spol. s r.o., IČ: 

16820045, se sídlem Volyňská 217, Strakonice, za účelem uskladnění velkoobjemového zboží 

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

Vypůjčitel se zavazuje:  

a) využívat předmět výpůjčky pouze pro sjednaný účel této smlouvy. V případě porušení 

povinností vypůjčitele  je vypůjčitel  povinen  uhradit  půjčiteli  smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne porušení uvedených povinností 

vypůjčitele.  

b) udržovat na vlastní náklady předmět výpůjčky, jakož i jeho bezprostřední okolí v řádném 

stavu, dále je povinen odstranit následky tohoto porušení (uvést pozemek do pořádku). 

V případě porušení této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli  smluvní pokutu 

ve  výši 10.000,- Kč za každé toto porušení a dále je povinen  odstranit následky tohoto 

porušení  (uvést pozemek do pořádku).  

c)  umožnit půjčiteli přístup k předmětu výpůjčky, aby zjistil, jaký je jeho stav, jak vypůjčitel 

předmět výpůjčky udržuje. Vypůjčitel je povinen tuto prohlídku umožnit po předběžném 

oznámení ve vhodnou denní dobu a předložit všechny vyžádané doklady.  

d) při ukončení smluvního vztahu zcela vyklidit předmětné části pozemků. V případě porušení 

této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

za každý započatý den prodlení s vyklizením předmětu výpůjčky a uvedením předmětných 

částí pozemků do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   

Nevyklidí-li vypůjčitel předmětné části pozemků ve stanovené lhůtě, tj. ke dni ukončení 

smluvního vztahu a neuvede-li je do požadovaného stavu, dohodly se smluvní strany, že je 

půjčitel oprávněn předmětné části pozemků vyklidit a zrekultivovat sám, a to na náklady 

vypůjčitele.  

Všechny smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 14  dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k jejich úhradě.  

e) smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění vypůjčitele a jejich sjednáním není 

dotčeno právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které lze uplatňovat 

samostatně vedle sjednaných smluvních pokut.  

f) vypůjčitel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu půjčitele nesmí 

vytýčenou nemovitost přenechat k užívání třetí osobě.  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

2) žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 360/1 v k.ú.  Strakonice. 

Usnesení č. 5164/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce na užívání části pozemku p.č. 360/1 v k.ú. Strakonice                  

o výměře cca 140 m2. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s žadatelem, za účelem zatravnění 

této části pozemku a výsadby květin, na dobu neurčitou s  tříměsíční výpovědní lhůtou.  
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Vypůjčitel se zavazuje:  

a) využívat předmět výpůjčky pouze pro sjednaný účel této smlouvy. V případě porušení 

povinností  vypůjčitele  je  vypůjčitel  povinen  uhradit  půjčiteli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne porušení uvedených povinností 

vypůjčitele.  

b) udržovat na vlastní náklady předmět výpůjčky, jakož i jeho bezprostřední okolí v řádném 

stavu, dále je povinen odstranit následky tohoto porušení (uvést pozemek do pořádku). 

V případě porušení této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli  smluvní pokutu 

ve výši 10.000,- Kč za každé toto porušení a dále je povinen  odstranit následky tohoto 

porušení  (uvést pozemek do pořádku).  

c)  umožnit půjčiteli přístup k předmětu výpůjčky, aby zjistil, jaký je jeho stav, jak vypůjčitel 

předmět výpůjčky udržuje. Vypůjčitel je povinen tuto prohlídku umožnit po předběžném 

oznámení ve vhodnou denní dobu a předložit všechny vyžádané doklady.  

d) při ukončení smluvního vztahu zcela vyklidit předmětné části pozemků. V případě porušení 

této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

za každý započatý den prodlení s vyklizením předmětu výpůjčky a uvedením předmětných 

částí pozemků do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   

Nevyklidí-li vypůjčitel předmětné části pozemků ve stanovené lhůtě tj. ke dni ukončení 

smluvního vztahu a neuvede-li je do požadovaného stavu, dohodly se smluvní strany, že je 

půjčitel oprávněn předmětné části pozemků vyklidit a zrekultivovat sám, a to na náklady 

vypůjčitele.  

Všechny smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 14  dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k jejich úhradě.  

e) smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění vypůjčitele a jejich sjednáním není 

dotčeno právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které lze uplatňovat 

samostatně vedle sjednaných smluvních pokut.  

f) vypůjčitel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu půjčitele nesmí 

vytýčenou nemovitost přenechat k užívání třetí osobě.  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

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

stavby „Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice“ – žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 

635 v k.ú. Strakonice  

Usnesení č. 5165/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Revokuje 

usnesení RM č. 5130/2018 ze dne 20.6.2018. 

II. Souhlasí 

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

to p.č. st. 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.  
 

4) žádost o  pronájem pozemku v lokalitě pod Hvězdou v době konání Václavské poutě  

Usnesení č. 5166/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s pronájem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice, se stavbou zpevněné plochy, o výměře 

cca 950 m2 po dobu konání Václavské poutě, to je od  pondělí 17. září  2018 do pondělí  1. 

října 2018 tj. celkem 15 dnů.  Nájemní smlouva na dobu určitou  bude uzavřena s žadatelem, 
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za cenu nájmu  45.000 Kč po celou dobu nájmu, za účelem umístění prodejních stánků a 

provozování stánkového prodeje.  

Předmět nájmu může nájemce dále poskytnout do podnájmu jednotlivým prodejcům. 

Dále se nájemce zavazuje:  

- zajistit úklid a čistotu předmětu nájmu v průběhu i po skončení jeho užívání. To znamená, že 

bezprostředně před zahájením akce bude v celém areálu k dispozici dostatečné množství  

kontejnerů a jiných odpadových nádob. Přistavení kontejnerů a odvoz odpadu si zajistí 

provozovatel u Technických služeb Strakonice s.r.o. na vlastní náklady. Po ukončení akce 

bude kontrolnímu orgánu (odbor MěÚ ŽP Strakonice) předložen doklad (např. faktura) 

o  nezávadném odstranění odpadu. 

- dodržovat bezpečnostní a hygienické podmínky provozu dle příslušných platných právních 

předpisů, vyhlášky města Strakonice a dalších aktuálních nařízení. Veškeré odpadní vody 

musí být svedeny do městské kanalizace, v žádném  případně nesmí být vypouštěny na volné 

prostranství (jedná se nejen o splaškové vody ale i o kuchyňské odpady a jiné). Rovněž není 

možné vypouštět jakékoli závadné vody (viz předchozí) do Mlýnského náhonu nebo do řeky 

Otavy. V tomto prostoru není dovoleno mytí vozidel a jiných zařízení.   

- respektovat ochranné pásmo stromů na předmětné ploše. Ochranné pásmo je vymezeno 

kolmým průmětem obvodu koruny. V tomto prostoru nesmí být umístěny žádné atrakce LTZ, 

vozidla, zvířata, stánky  a jiná zařízení (platí pro zavěšování čehokoliv na větve stromů). 

- před fyzickým předáním prostoru, informovat příslušného pracovníka majetkového odboru – 

pan Bezpalec, tel. spojení 724 351 101,   který za účasti nájemce provede obhlídku celého 

prostoru. V průběhu pořádání akce umožní nájemce pracovníkům městského úřadu Strakonice 

provádět nahodilé kontroly.  

Po skončení akce a úklidu bude kontaktován příslušný pracovník majetkového odboru, který 

za účasti nájemce provede závěrečnou kontrolu a převzetí prostoru.  

- nevyužívat plochy nacházející se v okolí předmětu nájmu (zejména zeleň). Nájemce 

zejména není oprávněn na těchto plochách parkovat a umisťovat přívěsy. 

- zachovávat volný průchod k LTZ kolem předmětu  nájmu, zejména sem nepřidávat stoličky, 

stojany s balónky atd. 

-  dodržovat nařízení Jihočeského kraje č. 3/2002 k zabezpečení požární ochrany. 

- zcela vyklidit předmět nájmu  při ukončení nájemního poměru a zcela vyklizený ho předat 

pronajímateli. V případě porušení této povinnosti je nájemce povinen zaplatit pronajímateli 

smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením  a předáním 

předmětu nájmu. 

Nevyklidí-li nájemce předmět nájmu nejpozději ke dni ukončení nájemního poměru, dohodly 

se smluvní strany, že je pronajímatel oprávněn předmět nájmu vyklidit sám, a to na náklady 

nájemce. 

- nájemce si je vědom, že povrchová úprava plochy tržiště je určena pouze k umístění stánků. 

Pojíždění techniky po této ploše je zakázáno, a tudíž případné škody vzniklé nesprávným 

užíváním uhradí nájemce. 

- V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené výše, je nájemce povinen uhradit 

pronajímateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den, v němž je tato 

povinnost porušena. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu způsobené 

škody. 

Všechny smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 14 dnů poté, co bude 

písemná výzva pronajímatele doručena nájemci.   

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

5) žádost o pronájem prodejního stánku  
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Usnesení č. 5167/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prodejního stánku číslo 3 včetně pozemku 

pod markýzou umístěného na části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o velikosti cca 20 

m2, nacházející se na tržnici u kostela Sv. Markéty.  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce, tj od 18. července 2018  

do 17. října 2018 s paní Marií Dichtlovou, Hradčanská 176, Volyně, IČ 48225274, 

DIČ CZ6059110057, za účelem provozování prodejny s pekařskými výrobky + doplňkový 

sortiment např. prodej kávy a čaje.  

Cena nájmu činí 3.900 Kč měsíčně + aktuální sazba DPH + náklady na služby a energie 

dle  poměrových měřidel.  

V ceně nájmu za užívání výše uvedeného prodejního stánku číslo 3 je zahrnuto užívání 

společného sociálního zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11, dále náklady za 

spotřebu elektrické energie, vody ve stánku číslo 11, kdy uživatel prodejního stánku má právo 

toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  

Dále je v ceně nájmu za užívání výše uvedeného prodejního stánku číslo 3 je zahrnuto užívání 

společného sociálního zařízení určeného pro veřejnost a skladu, tj. stánku číslo 12, dále 

náklady za spotřebu elektrické energie, vody ve stánku číslo 12, kdy  uživatel prodejního 

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

Výše pokut stanovených v předmětné smlouvě, týkající se se všech závazků nájemce 

k předmětu nájmu jsou stanoveny na výši 10000 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 10000 Kč za každý den prodlení s vyklizení předmětu nájmu. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

6) Sůl a řepa s.r.o., Bavorova 20, Strakonice, IČ 06434347– žádost o pronájem pozemku  

Usnesení č. 5168/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků  p.č. 1684 a p.č. 1495/3 o celkové 

výměře cca 21 m2 v k.ú. Strakonice za účelem zřízení a provozování tzv. předzahrádky 

k provozovně restaurace Sůl a řepa, umístěné v nebytovém prostoru Bavorova čp. 20, 

Strakonice. Nájemní smlouva bude uzavřena od 26.7.2018. 

Nájemní smlouva bude uzavřena se společností Sůl a řepa s.r.o., Bavorova 20, Strakonice I, 

zastoupená panem Pavlem Drdelem, IČ 06434347, CZ 06434347, za cenu nájmu 2500 Kč 

ročně + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.  

Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se se všech závazků nájemce 

k předmětu nájmu jsou stanoveny na výši 10000 Kč za každý den, v němž je tato povinnost 

porušena.  

V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, má 

pronajímatel právo vypovědět nájem i před uplynutím sjednané lhůty. Výpovědní lhůta je 

v tomto případě 1 měsíc.  

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

smluvní pokuta 10000 Kč za každý den prodlení s vyklizení předmětu nájmu. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

7) Paní Radka Cinková, Čečelovice 35, IČ 65016564 – žádost o pronájem pozemku  
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Usnesení č. 5169/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s pronájmem části pozemku  p.č. 1334/1 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Strakonice,  na Palackého 

náměstí ve Strakonicích, umístěnou před kavárnou Havana, za účelem zřízení a provozování 

letní obslužné zahrádky pro tuto kavárnu.   

Nájemní smlouva bude uzavřena s paní Radkou Cinkovou, Čečelovice 35, 388 01, 

IČ  65016564, za cenu nájmu 2500 Kč ročně, na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní 

lhůtou. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.7.2018. 

Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se se všech závazků nájemce 

k předmětu nájmu jsou stanoveny na výši 10000 Kč za každý den, v němž je tato povinnost 

porušena.  

V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, má 

pronajímatel právo vypovědět nájem i před uplynutím sjednané lhůty. Výpovědní lhůta je 

v tomto případě 1 měsíc.  

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

smluvní pokuta 10000 Kč za každý den prodlení s vyklizení předmětu nájmu. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

III. Souhlasí  

s pronájmem části pozemku  p.č. 1334/1 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Strakonice,  na Palackého 

náměstí ve Strakonicích, umístěnou naproti morovému sloupu, za účelem zřízení a 

provozování letní obslužné zahrádky pro kavárnu Havana.  

Nájemní smlouva bude uzavřena s paní Radkou Cinkovou, Čečelovice 35, 388 01, 

IČ  65016564, za cenu nájmu 7500 Kč ročně, na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní 

lhůtou. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.7.2018. 

Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se se všech závazků nájemce 

k předmětu nájmu jsou stanoveny na výši 10000 Kč za každý den, v němž je tato povinnost 

porušena.  

V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, má 

pronajímatel právo vypovědět nájem i před uplynutím sjednané lhůty. Výpovědní lhůta je 

v tomto případě 1 měsíc.  

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

smluvní pokuta 10000 Kč za každý den prodlení s vyklizení předmětu nájmu. 

IV. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 

8) Pozemek p.č. 710/11 v k.ú. Modlešovice o výměře 8.972 m2 – pacht pozemku  

Usnesení č. 5170/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením pachtovní smlouvy na pacht pozemku p.č. 710/11 v k.ú.  Modlešovice, za účelem 

zemědělské činnosti. 

Pachtovní smlouva bude uzavřena s panem Jakubem Helmou, Kapsova Lhota čp. 1, 

IČ 02265192, DIČ CZ 9406181708 za cenu 0,1 Kč za 1 m2  ročně + aktuální sazba DPH. 

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 1 roční výpovědní lhůtou, jež lze podat 

vždy ke dni 1. říjnu běžného roku.  

Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků pachtýře 

k předmětu pachtu jsou stanoveny na výši 10000 Kč za každý započatý den, v němž je tato 

povinnost porušena.  
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V případě prodlení pachtýře s placením pachtovného po dobu delší než jeden měsíc, má 

propachtovatel právo vypovědět pacht i před uplynutím sjednané lhůty. Výpovědní lhůta je 

v tomto případě tříměsíční.  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

9) Společenství pro dům čp. 593, P. Bezruče 593, Strakonice – žádost    o výpůjčku 

pozemku  

Usnesení č. 5171/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s výpůjčkou pozemku  p.č. 580/32 v k.ú. Strakonice o výměře  293 m2 v k.ú. Strakonice. 

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena se Společenstvím pro dům čp. 593, P. Bezruče 593, 

Strakonice, za účelem užívání a údržby pozemku pro obyvatele domu čp. 593, P. Bezruče, 

Strakonice, na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.  

Vypůjčitel se zavazuje:  

a) využívat předmět výpůjčky pouze pro sjednaný účel této smlouvy. V případě porušení 

povinností vypůjčitele  je vypůjčitel  povinen  uhradit  půjčiteli smluvní pokutu ve výši          

10.000 Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne porušení uvedených povinností 

vypůjčitele.  

b) udržovat na vlastní náklady předmět výpůjčky, jakož i jeho bezprostřední okolí v řádném 

stavu, dále je povinen odstranit následky tohoto porušení (uvést pozemek do pořádku). 

V případě porušení této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli  smluvní pokutu 

ve výši 10.000 Kč za každé toto porušení a dále je povinen  odstranit následky tohoto 

porušení  (uvést pozemek do pořádku).  

c)  umožnit půjčiteli přístup k předmětu výpůjčky, aby zjistil, jaký je jeho stav, jak vypůjčitel 

předmět výpůjčky udržuje. Vypůjčitel je povinen tuto prohlídku umožnit po předběžném 

oznámení ve vhodnou denní dobu a předložit všechny vyžádané doklady.  

d) při ukončení smluvního vztahu zcela vyklidit předmětný pozemek. V případě porušení této 

povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 

započatý den prodlení s vyklizením předmětu výpůjčky a uvedením předmětného pozemku 

do  původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   

Nevyklidí-li vypůjčitel předmětný pozemek ve stanovené lhůtě tj. ke dni ukončení smluvního 

vztahu a neuvede-li je do požadovaného stavu, dohodly se smluvní strany, že je půjčitel 

oprávněn předmětný pozemek vyklidit a zrekultivovat sám, a to na náklady vypůjčitele.  

Všechny smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 14  dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k jejich úhradě.  

e) smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění vypůjčitele a jejich sjednáním není 

dotčeno právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které lze uplatňovat 

samostatně vedle sjednaných smluvních pokut.  

f) vypůjčitel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu půjčitele nesmí 

vytýčenou nemovitost přenechat k užívání třetí osobě.  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

10) žádost o výpůjčku pozemku  

Usnesení č. 5172/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s výpůjčkou části pozemku  p.č. 1305/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře cca 130 m2. 

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s žadatelem, Strakonice, na dobu neurčitou s tří měsíční 
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výpovědní lhůtou, za účelem údržby pozemku a výsadby živého plotu.  Tento souhlas 

nenahrazuje souhlas Policie ČR, případně souhlas dalších dotčených orgánů. 

Vypůjčitel se zavazuje:  

a) využívat předmět výpůjčky pouze pro sjednaný účel této smlouvy. V případě porušení 

povinností vypůjčitele  je vypůjčitel  povinen  uhradit  půjčiteli smluvní pokutu ve výši          

10.000 Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne porušení uvedených povinností 

vypůjčitele.  

b) udržovat na vlastní náklady předmět výpůjčky, jakož i jeho bezprostřední okolí v řádném 

stavu, dále je povinen odstranit následky tohoto porušení (uvést pozemek do pořádku). 

V případě porušení této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli  smluvní pokutu 

ve výši 10.000 Kč za každé toto porušení a dále je povinen  odstranit následky tohoto 

porušení  (uvést pozemek do pořádku).  

c)  umožnit půjčiteli přístup k předmětu výpůjčky, aby zjistil, jaký je jeho stav, jak vypůjčitel 

předmět výpůjčky udržuje. Vypůjčitel je povinen tuto prohlídku umožnit po předběžném 

oznámení ve vhodnou denní dobu a předložit všechny vyžádané doklady.  

d) při ukončení smluvního vztahu zcela vyklidit předmětnou část  pozemku. V případě 

porušení této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 10.000 

Kč za  každý započatý den prodlení s vyklizením předmětu výpůjčky a uvedením předmětné 

části  pozemku do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   

Nevyklidí-li vypůjčitel předmětnou část  pozemku ve stanovené lhůtě tj. ke dni ukončení 

smluvního vztahu a neuvede-li je do požadovaného stavu, dohodly se smluvní strany, že je 

půjčitel oprávněn předmětnou část  pozemku vyklidit a zrekultivovat sám, a to na náklady 

vypůjčitele.  

Všechny smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 14  dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k jejich úhradě.  

e) smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění vypůjčitele a jejich sjednáním není 

dotčeno právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které lze uplatňovat 

samostatně vedle sjednaných smluvních pokut.  

f) vypůjčitel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu půjčitele nesmí 

vytýčenou nemovitost přenechat k užívání třetí osobě.  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

11) žádost o výpůjčku části pozemku - vyhlášení záměru  

Usnesení č. 5173/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s výpůjčkou části pozemku  p.č. 615/12 v k.ú. Nové Strakonice  o výměře cca 130 

m2.Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s žadatelem,  na dobu neurčitou s tří měsíční 

výpovědní lhůtou, přičemž pozemek bude sloužit jako obslužný prostor v souvislosti 

s rodinným domem Holečkova čp. 19, Strakonice. 

Vypůjčitel se zavazuje:  

a) využívat předmět výpůjčky pouze pro sjednaný účel této smlouvy. V případě porušení 

povinností vypůjčitele  je vypůjčitel  povinen  uhradit  půjčiteli smluvní pokutu ve výši          

10.000 Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne porušení uvedených povinností 

vypůjčitele.  

b) udržovat na vlastní náklady předmět výpůjčky, jakož i jeho bezprostřední okolí v řádném 

stavu, dále je povinen odstranit následky tohoto porušení (uvést pozemek do pořádku). 

V případě porušení této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli  smluvní pokutu 

ve výši 10.000 Kč za každé toto porušení a dále je povinen  odstranit následky tohoto 

porušení  (uvést pozemek do pořádku).  
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c)  umožnit půjčiteli přístup k předmětu výpůjčky, aby zjistil, jaký je jeho stav, jak vypůjčitel 

předmět výpůjčky udržuje. Vypůjčitel je povinen tuto prohlídku umožnit po předběžném 

oznámení ve vhodnou denní dobu a předložit všechny vyžádané doklady.  

d) při ukončení smluvního vztahu zcela vyklidit předmětnou část  pozemku. V případě 

porušení této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 10.000 

Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením předmětu výpůjčky a uvedením předmětné 

části  pozemku do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   

Nevyklidí-li vypůjčitel předmětnou část  pozemku ve stanovené lhůtě tj. ke dni ukončení 

smluvního vztahu a neuvede-li je do požadovaného stavu, dohodly se smluvní strany, že je 

půjčitel oprávněn předmětnou část  pozemku vyklidit a zrekultivovat sám, a to na náklady 

vypůjčitele.  

Všechny smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 14  dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k jejich úhradě.  

e) smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění vypůjčitele a jejich sjednáním není 

dotčeno právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které lze uplatňovat 

samostatně vedle sjednaných smluvních pokut.  

f) vypůjčitel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu půjčitele nesmí 

vytýčenou nemovitost přenechat k užívání třetí osobě.  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

12) Veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele díla : ,,Výstavba světelného 

signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice ST.13 Ellerova“ 

Usnesení č. 5174/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrové řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 

hodnocení nabídek pro výběr dodavatele díla  ,,Výstavba světelného signalizačního zařízení a 

osvětlení přechodu Strakonice ST.13 Ellerova“. Nejvýhodnější a zároveň jediná nabídka byla 

podána společností UNIELEKTRO, s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice, IČ 47239514 

za celkovou cenu díla 831.503,02 Kč bez DPH, termín zahájení realizace smluveného 

předmětu díla: 28.7.2018, termín ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla do: 

8.9.2018. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy s uchazečem  UNIELEKTRO, s.r.o.,Radošovice149, 386 01 Strakonice, 

IČ 47239514, na dodavatele akce ,,Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení 

přechodu Strakonice ST.13 Ellerova“ za cenu 831.503,02 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu 

1.006.118,65 Kč včetně DPH. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

13) Veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele díla: „Rekonstrukce teplovodu MěÚ 

Poděbradova 772 Strakonice“ 

Usnesení č. 5175/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrové řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 

hodnocení nabídek pro výběr dodavatele díla „Rekonstrukce teplovodu MěÚ Poděbradova 

772 Strakonice“. Nejvýhodnější a zároveň jediná nabídka byla podána společností VKS 

stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, IČ: 26101262, za celkovou cenu díla 
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732.718,- Kč bez DPH, termín zahájení realizace smluveného předmětu díla: 28.7.2018, 

termín ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla do: 21.9.2018. 

II. Souhlasí 

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

IČ: 26101262, na dodavatele akce „Rekonstrukce teplovodu MěÚ Poděbradova 772 

Strakonice“ za cenu 732.718,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu 886.589,- Kč včetně DPH 

21%.  

III. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy  
 

14)  Veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele služby: „ÚV Pracejovice – 

rekonstrukce a modernizace – jímání vody – TDI“ 

Usnesení č. 5176/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a 

hodnocení nabídek v souvislosti s výkonem technického dozoru investora stavby: 

„ÚV  Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody – TDI“. Nejvýhodnější 

nabídka byla podána společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Divize 03, 

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČ: 47116901, za celkovou cenu díla 619.000,- Kč 

bez DPH, tj.  748.000,- Kč včetně DPH.  

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba 

a.s., Divize 03, Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČ 47116901, za celkovou cenu díla 

619.000,- Kč bez DPH, tj. 748.000,- Kč včetně DPH, jejímž předmětem bude výkon  

technického dozoru investora stavby: „ÚV  Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – 

jímání vody – TDI“. 

III. Pověřuje 

starostu města k podpisu předmětné smlouvy 

 

15) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2017-00124 uzavřené dne 14.2.2017 mezi 

městem Strakonice a z.s. SKI – KLUB Strakonice  

Usnesení č. 5177/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2017-00124 uzavřené dne 14.2.2017 mezi městem 

Strakonice  a SKI KLUBEM Strakonice, z.s., Máchova 108, Strakonice, jehož předmětem 

bude změna v předmětu nájmu, a to tím způsobem, že  nájemce uvolní část pronajatých 

prostorů, konkrétně otevřený prostor o výměře 16,5 m2, a předmět nájmu rozšíří o 

uzamykatelnou místnost o výměře 43,2 m2, tzn. že po uzavření dodatku bude užívat prostory 

o celkové výměře 68,2 m2, s tím, že bude zachována výše nájemného i nákladů na služby 

spojené s nájmem, a to s ohledem na kvalitu pronajímané místnosti o  výměře 43,2 m2, a na 

provedení drobných oprav v prostorech o výměře 43,2 m2 na náklady nájemce.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 

16) Žádost o snížení nájemného – Papír – speciál, PHP, spol. s r.o.,  U Sv. Markéty 58, 

Strakonice 

Usnesení č. 5178/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
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s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 03-456 uzavřené  dne 14.11.2003 mezi městem 

Strakonice a spol.  PAPÍR – speciál, PHP, spol. s r.o., jehož předmětem bude snížení 

nájemného z nebytových prostorů v objektu U Markéty 58 ve Strakonicích nájemci spol. 

PAPÍR – speciál,  PHP,  spol. s.r.o.,  na dobu  1 roku (srpen 2018  – až červenec  2019), a  

sice  o 10 %  z  ročního nájemného.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 

17) Pronájem částí pozemků – žádost spol.  Auto Strakonice spol. s.r.o., Písecká 513, 

Strakonice 

Usnesení č. 5179/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a spol. Auto Strakonice spol. s.r.o., 

Písecká 513, Strakonice,  jejímž předmětem bude   pronájem částí  následujících pozemků: 

- část pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Strakonice dle přiloženého zákresu, jedná se o pronájem 

plochy o rozměrech 3x5 m v letním areálu Plaveckého stadionu Strakonice 
- část pozemku p.č. st. 635 v k.ú. Strakonice dle přiloženého zákresu, jedná se o pronájem 

plochy o rozměrech 3x5 m v areálu Zimního stadionu Strakonice,  

s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.8.2018 do 31.12.2018, 

pronájem za účelem umístění automobilu značky Volkswagen do prostorů letního areálu PS 

Strakonice a ZS Strakonice, .nájemné ve výši 160.000,- Kč + DPH. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

18) Pronájem šatny v objektu čp. 831 v ul. Mírová ve Strakonicích 

Usnesení č. 5180/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a  žadatelem, jejímž předmětem bude 

pronájem šatny ve vestibulu objektu Domu kultury, Mírová 831 ve Strakonicích, na pozemku  

p.č.st. 1015/1 v k.ú. Strakonice, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 1.000,- Kč/ročně, ve smlouvě budou 

zapracovány podmínky provozu šatny, stanovené MěKS Strakonice.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

19) Pronájem nebytové jednotky č. 988/102 v objektu Ellerova 988, Strakonice 

Usnesení č. 5181/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a paní Vendulou Junek, Bezděkovská 

474, Strakonice, IČ: 87363399, jejímž předmětem bude pronájem nebytové jednotky č. 

988/102   o výměře 23,8 m2, v přízemí objektu čp. 988, ul. Ellerova, na pozemku p.č. st. 2013, 

vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, podíl na společných částech domu a pozemku 

238/22740,  pronájem za účelem zřízení masérny, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě neplacení nájemného výpovědní lhůta 1 

měsíc, nájemné ve výši 3.570,- Kč/ročně + služby spojené s nájmem. Ve smlouvě bude 

zapracováno upozornění pronajímatele nájemci, že současný účel užívání předmětu nájmu 

(kancelář) v době předání, určený příslušným rozhodnutím stavebního úřadu  je odlišný od 

dohodnutého účelu užívání (masérské služby), a pokud bude nájemce prostor využívat 
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k jinému účelu, než je kolaudován, je povinen si zajistit potřebné rozhodnutí  stavebního 

úřadu o změně v užívání stavby. 

Smluvní strany se dohodly, že nájemce upraví předmět nájmu, tzn. splní zákonné a technické 

předpisy potřebné pro předkládaný dohodnutý účel užívání. Veškeré náklady s tím spojené 

ponese nájemce.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

20) Žádost ZZS JčK OS Strakonice o pronájem garáží v majetku města Strakonice 

Usnesení č. 5182/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s podáním výpovědi níže uvedeným nájemcům garáží v objektu ul. Krále Jiřího z Poděbrad 

772 ve Strakonicích: 

- žadatel, nájemní smlouva č. 07-407 uzavřená s městem Strakonice dne 1.6.2007, jejímž 

předmětem je pronájem garáže o výměře 55,23 m2 v části "B" objektu čp. 772 v ul. Krále 

Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 800/2 v k,ú. Strakonice, výpovědní lhůta je 

3 měsíční.  

- žadatel, nájemní smlouva č.2016-081 uzavřená s městem Strakonice dne 1.4.2016, jejímž 

předmětem je pronájem garáže o výměře 55,50 m2 v části "B" objektu čp. 772 v ul. Krále 

Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 800/2 v k,ú. Strakonice, výpovědní lhůta je 

3 měsíční.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných výpovědí. 

III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedených garáží v objektu ul. Krále Jiřího z 

Poděbrad 772 ve Strakonicích: 

- garáž č. 16 o výměře 55,23 m2 v části „B“ objektu čp. 772 v ul. Krále Jiřího z Poděbrad ve 

Strakonicích, na poz. p.č. st. 800/2 v k,ú. Strakonice 
- garáž č. 13 o výměře 55,50 m2 v části „B“ objektu čp. 772 v ul. Krále Jiřího z Poděbrad ve 

Strakonicích, na poz. p.č. st. 800/2 v k,ú. Strakonice. 
 

21) žádost o souhlas s umístěním zateplovacího systému do pěší komunikace 

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

22) Seznam uchazečů o přidělení bytové jednotky, u kterých bylo provedeno šetření 

Usnesení č. 5183/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci o provedeném šetření u žadatelů o nájem bytu. 
 

23) žádost o pronájem prostor v domě 

Usnesení č. 5184/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a žadatelkou, jejímž předmětem bude 

pronájem nebytového prostoru o výměře 3,35 m2, nacházejícího se v přízemí bytového domu, 

na poz. p. č. st. 858, k.ú. Nové Strakonice, za následujících podmínek:  

- pronájem nebytového prostoru za účelem skladování kola, za nájemné ve výši 

250,- Kč/m2/rok, tzn. celkem 838,- Kč/rok  

- jeden klíč od tohoto prostoru bude uschován na TS Strakonice, s.r.o. a v případě havárie 

umožní nájemce přístup ke stoupačkám 
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- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  3 měsíce, v případě 

neplacení nájemného bude výpovědní lhůta 1 měsíc.  

- o souhlas s provedením případných úprav v pronajatém prostoru nájemce písemně požádá 

pronajímatele,  

- ve smlouvě budou rovněž zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za provedení 

změn a úprav předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za 

neodstranění změn a úprav předmětu nájmu 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 podpisem předmětné smlouvy. 

 

24) žádost o povolení stavebních úprav v bytě 

Usnesení č. 5185/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se stavebními úpravami v domě v bytě č. 017, o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2, které 

spočívají ve dvojím přepažení pokoje, kdy nově vznikne jídelní kout a zázemí pro dceru a 

dále dojde k vybourání dveřního otvoru ve stávající zdi mezi kuchyní a nově vzniklým 

jídelním koutem, a to za podmínky, že příčky budou zhotoveny ze  sádrokartonu.  

Stavební úpravy budou provedeny na náklady nájemce. Tento souhlas nenahrazuje souhlas 

stavebního úřadu. V případě opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční 

kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt uveden do původního stavu. 

 

25) žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu   

Usnesení č. 5186/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Potvrzuje 

splnění podmínek pro přechod nájmu bytu žadatelce, k b.j. č. 010, o velikosti 1+1 a výměře 

56,20 m2, ve III. NP 

II. Ukládá 

majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 

 

26) Uvolněná b.j. 1+1  

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod 

 

27) Uvolněná b.j. 1+1  

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod 

 

28) Uvolněná b.j. 1+1  

Usnesení č. 5187/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

žádost, týkající se přidělení bytové jednotky č. 001. 

II. Bere na vědomí 

žádost, týkající se přidělení bytové jednotky č. 001. 

III. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012,  o 

velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2, s žadatelkou 
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IV. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+1 a 

výměře 67,64 m2 s žadatelkou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce 

s možností prodloužení o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek 

vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu 

budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou 

jednotku je stanoveno ve výši 4.058,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 

nájemného, která činí 12.174,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 

na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0076700102, spravovaný 

TS Strakonice, s.r.o. 

V. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 

 

29) Uvolněná b.j.  2+1,  

Usnesení č. 5188/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

žádost, týkající se přidělení bytové jednotky č. 007.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 007, o velikosti 2+1 a výměře 62,04 m2, 

s žadatelkou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností 

prodloužení vždy o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z 

nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném 

znění. Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat 

podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Měsíční 

nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.723,- Kč. Podmínkou uzavření 

smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která činí 

8.169,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený městem 

Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0080300705, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

30) Uvolněná b.j. 2+1  

Usnesení č. 5189/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 016 o velikosti 2+1 a výměře 63,50 m2, 

s žadatelkou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení vždy 

o další 3 měsíce formou dodatku k  NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a 

v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní 

smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení 

vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Nájemné a zálohové úhrady 

za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. 

Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.417,- Kč.  

Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 

nájemného, která činí 10.251,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 

na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0139101604, spravovaný 

TS Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 
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starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

31) Ombudsman, veřejný ochránce práv – doporučení úpravy Pravidel pro přidělování 

a pronajímání bytů ve vlastnictví města Strakonice 

Usnesení č. 5190/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

doporučení Ombudsmana, veřejného ochránce práv, týkající se úpravy Pravidel pro 

přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města Strakonice v čl. IV odst. 2 s tím, že při 

následné úpravě pravidel bude tento návrh zohledněn. 

 

32) Prodloužení smluv o nájmu bytu 

Usnesení č. 5191/2018 (106/1)  

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 žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

25.7.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, 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. 003, o velikosti 

1+0 a výměře 47,50 m2  s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

do 25.7.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.706,- Kč/měsíc. 

III. Souhlasí  

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

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

o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí  nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

IV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 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 červenec do 

25.7.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

V. 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 žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení smlouvy o 

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

25.7.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.036,- Kč/měsíc. 

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

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

o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2018. 

V případě, že manželé neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude jim 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

VII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A26 o velikosti 

1+1 a výměře 43,15 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

do 25.7.2018. V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, 

nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.021,- Kč/měsíc (dotace). 

VIII. 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 červenec do 25.7.2018. V případě, že nájemce, 

neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude mu smlouva o nájmu bytu 

prodloužena. 

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

IX. Souhlasí 

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

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

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

do 25.7.2018. V případě, že žadatel neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, 

nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.922,- Kč/měsíc. 

X. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 017 o velikosti 1+1 a 

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

o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude jí smlouva 

o nájmu bytu prodloužena.  

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

XI. 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 červenec do 25.7.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku A28, o velikosti 1+0 a 

výměře 41,99 m2 s žadatelkou přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude jí smlouva 

o nájmu bytu prodloužena.  

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

XIII. Souhlasí 
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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 červenec 

do 25.7.2018. V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, 

nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.848,- Kč/měsíc (dotace). 

XIV. 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 červenec 

do 25.7.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.11 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 červenec 

do 25.7.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XVI. 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 červenec do 25.7.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude jí smlouva 

o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.746,- Kč/měsíc (dotace). 

XVII. 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 červenec do 25.7.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude jí smlouva 

o nájmu bytu prodloužena.  

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

XVIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 001 o velikosti 3+1 a 

výměře 74,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude jí smlouva 

o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.446,- Kč/měsíc. 

XIX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 002 o velikosti 2+1 a 

výměře 71,00 m2 s manželi, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 

měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2018. 

V případě, že manželé, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude jim 

nájemní smlouva prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.260,- Kč/měsíc. 

XX. Souhlasí 
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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 červenec do 25.7.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 015 o velikosti 

1+0 a výměře 34,53 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 

25.7.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.748,- Kč/měsíc. 

XXII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A31 o velikosti 

1+1 a výměře 42,18 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o dalších ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 

25.7.2018. V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude 

mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.016,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 015 o velikosti 

1+1 a výměře 52,56 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o dalších ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 

25.7.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.023,- Kč/měsíc. 

XXIV. Souhlasí 

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

1+0 a výměře 43,40 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o dalších 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 

25.7.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.604,- Kč/měsíc. 

XXV. Souhlasí  

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

1+0 a výměře 49,12 m2 s žadatelkou přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 

25.7.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do  25.7.2018, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.437 ,- Kč/měsíc. 

XXVI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 014, o velikosti 

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

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

25.7.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXVII. Souhlasí 
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s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A38, o velikosti 

1+0 a výměře 38,00 m2, s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

25.7.2018. V případě, že žadatel neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude 

mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.033,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVIII. 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 červenec do 25.7.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXIX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 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 červenec do 

25.7.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXX. 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 červenec do 

25.7.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

XXXI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 022 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 červenec do 

25.7.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXXII. Souhlasí  

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

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

o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2018. 

V případě, že manželé neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude jim 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXXIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 011 o velikosti 1+0 a 

výměře 32,37 m2 s žadatelem přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 2 

roky. Souhlas je podmíněn uhrazením a nájemného za měsíc červenec do 31.7.2018. 

V případě, že žadatelneuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2018, nebude mu nájemní 

smlouva prodloužena.  

Nájemné 1.420,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXIV. Souhlasí 
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s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 008 o velikosti 2+1 a 

výměře 60,89 m2   s manželi, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 31.7.2018. 

V případě, že manželé, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2018, nebude jim 

nájemní smlouva prodloužena.  

Nájemné 2.672,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 001 o velikosti 1+1 a 

výměře 63,91 m2   s žadatelkou přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 2 

roky. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 31.7.2018. V případě, 

že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2018, nebude jí nájemní smlouva 

prodloužena.  

Nájemné 3.440,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXVI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 002 o velikosti 1+0 a 

výměře 57,91 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další ½ rok.  Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude jí smlouva 

o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 2.724,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXVII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 005 o velikosti 1+0 a 

výměře 42,40 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o 2 roky. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 31.7.2018. 

V případě, že žadatel neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2018, nebude mu nájemní 

smlouva prodloužena.  

Nájemné 2.221,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXVIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 009 o velikosti 2+1 a 

výměře 63,50 m2 s žadatelkou přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o 2 roky. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 31.7.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2018, nebude jí nájemní 

smlouva prodloužena.  

Nájemné 3.416,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXIX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 011 o velikosti 4+1 a 

výměře 100,19 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o 2 roky. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 31.7.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2018, nebude jí nájemní 

smlouva prodloužena.  

Nájemné 5.148,- Kč/měsíc (dotace). 

XL. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 013 o velikosti 1+0 a 

výměře 42,66 m2 s žadatelem přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o 2 roky. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 31.7.2018. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2018, nebude mu nájemní 

smlouva prodloužena.  

Nájemné 2.237,- Kč/měsíc (dotace). 

XLI. Souhlasí 
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s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 017 o velikosti 1+1 a 

výměře 63,91 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o  2  roky. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 31.7.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2018, nebude jí nájemní 

smlouva prodloužena.  

Nájemné 3.440,- Kč/měsíc (dotace). 

XLII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 018 o velikosti 4+1 a 

výměře 83,43 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 2 

roky. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 31.7.2018. V případě, 

že žadatelé neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2018, nebude jim nájemní smlouva 

prodloužena.  

Nájemné 4.670,- Kč/měsíc (dotace). 

XLIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 020 o velikosti 1+0 a 

výměře 42,66 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 31.7.2018. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2018, nebude mu nájemní 

smlouva prodloužena.  

Nájemné 2.237,- Kč/měsíc (dotace). 

XLIV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 026 o velikosti 2+0 a 

výměře 57,35 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 31.7.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2018, nebude jí nájemní 

smlouva prodloužena.  

Nájemné 3.132,- Kč/měsíc (dotace). 

XLV. 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 červenec do 25.7.2018. V případě, že 

žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena. 

Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 

XLVI. 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 červenec do 25.7.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, nebude jí smlouva 

o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 

XLVII. 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 červenec do 31.7.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za  měsíc červenec do 31.7.2018, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace). 

XLVIII. Souhlasí  
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s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 030, o velikosti 

3+0 a výměře 58,30 m2 s žadatelkou  přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další ½ rok . Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec 

do 25.7.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2018, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.567,- Kč/měsíc (dotace). 

XLIX. Pověřuje  

starostu podpisem předmětných dodatků. 

 

33) žádost o  uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5192/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s uzavřením nové Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006, o velikosti 1+1 a 

výměře 36,10 m2 s žadatelkou. 

II. Trvá  

na svém usnesení č. 4809/2018 ze dne 25.4.2018.  

 

34) žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5193/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008, o 

velikosti 2+1 a výměře 57,70 m2, s žadatelem, a to ke dni 31.8.2018. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody. 

 

35) žádost o přidělení bytu – oprava usnesení č. 4916/2018, bod II. 

Usnesení č. 5194/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Opravuje 

usnesení RM č. 4916/2018 v bodě II. ze dne 23.5.2018 následovně: Souhlasí s uzavřením 

Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, 

s žadatelkou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení 

vždy o další 1 rok formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 

Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, budou hrazeny vždy 

nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve 

výši 3.243,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. Podmínkou uzavření 

smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, které činí 

9.729,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený městem 

Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0020600105 spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

 

36) žádost o uzavření nové nájemní smlouvy 

Usnesení č. 5195/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 025 o velikosti 4+1 a výměře 83,43 m2, 

s žadatelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení vždy 

o další 3 měsíce formou dodatku k  NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a 

v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní 
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smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení 

vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Nájemné a zálohové úhrady 

za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. 

Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.670,- Kč.  

Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 

nájemného, která činí 14.010,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 

na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0139102505, spravovaný 

TS Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

37) žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5196/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A42, o 

velikosti 2+1 a výměře 67,10 m2, s s žadateli a to ke dni 31.8.2018. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody. 

 

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

Strakonice p.č. dle KN 439/3  v  k.ú. Strakonice. 

Usnesení č. 5197/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se zřízením nové vodovodní přípojky pro rodinný dům čp. 722 v ulici Profesora 

Skupy s uložením této přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 439/3                         

v k.ú. Strakonice, dle sazebníku, za podmínky realizace stavby souběžně s realizací stavby 

města Strakonice „Rekonstrukce komunikace ul. Švandy Dudáka, Strakonice“. 

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

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

akce „Parkovací stání ul. Bavorova“ 

Usnesení č. 5198/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

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

„Parkovací stání ul. Bavorova“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 

dodavatelům: 

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

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

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

II. Jmenuje 

členy hodnotící komise ve složení: 

1. p. Josef Štrébl 

2. Ing. Oldřich Švehla 

3. Ing. Jana Narovcová 

4. Ing. Jan Blahout 

5. p. Michal Bezpalec 



26 

 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. Ing Tatiana Šamanková 

3. Mgr. Miroslava Nejdlová 

4. p. Jaroslav Houska 

5. Ing. Lukáš Srb 

III. Ukládá 

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

IV. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 

s administrací této veřejné zakázky. 

 

40) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

v souvislosti se stavbou: „Strakonice, Českých Lesů – stavební úpravy NN, kabelizace“  

Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 

České Budějovice 

V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  

Usnesení č. 5199/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení 

energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 720/1, 722/30, 

722/31 a 720/3 v k.ú. Nové Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Strakonice, Českých Lesů – 

stavební úpravy NN, kabelizace“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

 

41) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

v souvislosti se stavbou: „NTL plyn. Před. Ptákovice - DŘEVOINTER“  

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

Usnesení č. 5200/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení 

distribuční soustavy do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 614/4 v  k.ú. Přední 

Ptákovice, v souvislosti se stavbou: „NTL plyn. Před. Ptákovice - DŘEVOINTER“, dle 

sazebníku. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

 

42)  Smlouva o vybudování parkovacích míst  

Usnesení č. 5201/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o vybudování 3 parkovacích míst se závazkem žadatele uhradit městu 

Strakonice finanční částku ve výši 70.000,- Kč. Tuto částku je žadatel povinen uhradit 

nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. 

II. Pověřuje 

starostu k podpisu předmětné smlouvy o vybudování parkovacích míst. 

 



27 

 

43) 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. 5202/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Odkládá 

Vyjádření k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž 

předmětem by byl souhlas města Strakonice s uložením podzemního vedení VTL plynovodu 

do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 591/1 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti 

s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – Rekonstrukce VTL TU Strakonice ČZM“. 

II. Pověřuje 

Starostu města jednáním se spol. ČZ a.s. a spol. E.ON Distribuce a.s. o možné spolupráci při 

předmětné stavbě včetně využití dotčené přeložky. 

 

44) 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 

Usnesení č. 5203/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Odkládá 
vyjádření k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se 

smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení energetického 

zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 491/1 a p.č. 491/4, vše v k.ú. Nové 

Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – nové OM parkoviště u 

hradu“. 

II. Pověřuje 

starostu města jednáním se spol. E.ON Distribuce a.s. a majiteli předmětných pozemků 

(parc.č. st. 11 a parc.č. st. 12 v k.ú. Nové Strakonice) o připravované stavbě „Strakonice – 

nové OM parkoviště u hradu“. 

 

45) Přehled objednávek majetkového odboru za květen 2018 

Usnesení č. 5204/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za květen 2018 
 

46) Přehled objednávek majetkového odboru za červen 2018 

Usnesení č. 5205/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za červen 2018 
 

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

Strakonice p.č. dle KN 1293/1  v  k.ú. Dražejov u Strakonic 

Usnesení č. 5206/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 



28 

 

v souvislosti se zřízením nové vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného 

domu na pozemku p.č. 209/26 v k.ú. Střela s uložením těchto přípojek do pozemku v majetku 

města Strakonice p.č. 1293/1 k.ú. Dražejov u Strakonic dle sazebníku. 

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

48) Žaloba ve věci úpravy sousedního pozemku 

Usnesení č. 5207/2018 (106/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

se smírným řešení sporu vedeném u Okresního soudu ve Strakonicích pod čj. 6 C 151/2016 o 

úpravy sousedního pozemku parc.č. č. 1309/9 v kat. území Strakonice ve vlastnictví žalobců 

spočívající v úpravách pozemku parc.č. 1309/9 (pozemek s chodníkem ve vlastnictví města) 

v kat. území Strakonice.  

Žalované město Strakonice se zaváže, že v rámci opravy chodníku před domem žalobců bude  

postupovat následujícím způsobem:  

 Město Strakonice provede odkopání zeminy po celé délce, kterou chodník hraničí s p.č. 

st. 738 a pč. st. 2182 v k.ú. Strakonice, tak aby chodník měl spád směrem od domu k p.č. 

1309/9. Spádování bude provedeno v souladu s normami ČSN.  

 Dále město Strakonice provede revizi a v případě potřeby opravu kanalizační přípojky 

k dešťovým svodům s tím, že vlastník domu čp. 176 ve Strakonicích I uhradí firmě 

provádějící opravu kanalizační přípojky osazení lapačů střešních splavenin, tzv. geigrů.  

 Po realizaci těchto opatření budou strany považovat celý spor za vyřízený a nebudou 

vůči sobě uplatňovat žádné další náklady, či provedení dalších úprav. 

II. Pověřuje  

starostu města uzavřením a podpisem příslušného smíru a to za podmínky, že každý 

z účastníků řízení uhradí své náklady na soudní řízení. 

 

49) Kání Vrch – žádost o prodloužení užívacích vztahů ke spalovně   

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

1)  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou „Oprava chodníku v ulici 

Luční, Strakonice“ 

Usnesení č. 5208/2018 (106/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou: „Oprava chodníku v ulici 

Luční, Strakonice“. Předmětem tohoto dodatku je snížení ceny díla o 80.302,30 Kč bez DPH. 

Cena díla tedy činí 718.136,39 Kč bez  DPH, tj. 868.945,03 Kč vč. DPH. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku.  

 

2) I/22 Strakonice, stanovisko města Strakonice k ZBV 25 SO 151 – Chodníky Zvolenská 

Usnesení č. 5209/2018 (106/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

se ZBV 25 SO 151 – Chodníky Zvolenská (č. změny: 151/1) v rámci stavby: „I/22 

Strakonice“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2017-00071 ze dne 9.1.2017 

mezi ŘSD ČR, městem Strakonice a zhotovitelem stavby: SPOLEČNOSTÍ I/22 Strakonice, 
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M – SILNICE a ROBSTAV STAVBY, vedoucí společník: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 

530 03 Pardubice, IČ: 42196868, přičemž předmětem změny stavby ZBV 25 bude 

následující: 

- navýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 25 SO 151 – Chodníky Zvolenská, 

nebezpečné odpady v stávajících asfaltových vrstvách v místě chodníku: o částku 145.768,00 

Kč bez DPH Kč, přičemž cena navrhovaných Změn záporných je  - 11.930,10 Kč bez DPH a 

cena navrhovaných Změn kladných je 157.698,10 Kč bez DPH. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné změny ZBV 25, včetně průvodního listu PL.  

III. Souhlasí  

s následným zařazením ZBV 25 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. 2017-00071. 

 

3) I/22 Strakonice, stanovisko města Strakonice k ZBV 29 SO 130 – Místní komunikace 

Na Vinici 

Usnesení č. 5210/2018 (106/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

se ZBV 29 SO 130 – Místní komunikace na Vinici (č. změny: 130/1) v rámci stavby: „I/22 

Strakonice“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2017-00071 ze dne 9.1.2017 

mezi ŘSD ČR, městem Strakonice a zhotovitelem stavby: SPOLEČNOSTÍ I/22 Strakonice, 

M  – SILNICE a ROBSTAV STAVBY, vedoucí společník: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 

530 03 Pardubice, IČ: 42196868, přičemž předmětem změny stavby ZBV 25 bude 

následující: 

- navýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 29 SO 130 – Místní komunikace 

Na  Vinici, nebezpečné odpady v stávajících asfaltových vrstvách v místě SO 130 – Místní 

komunikace Na Vinici: o částku 3.237.924,72 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných 

Změn záporných je  - 224.563,06 Kč bez DPH a cena navrhovaných Změn kladných je 

3.462.487,78 Kč bez DPH. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné změny ZBV 29, včetně průvodního listu PL.  

III. Souhlasí  

s následným zařazením ZBV 29 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. 2017-00071. 

 

4) Stavba: Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice – dodatek č. 1 

Usnesení č. 5211/2018 (106/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018 - 00268 na realizaci stavby „Parkoviště 

Beranův dvůr, Strakonice“ uzavřené dne 18.5.2018 mezi městem Strakonice a společností 

Casta dopravní stavby s.r.o., Pražská 467, 397 01 Písek, IČ: 28084136, přičemž předmětem 

tohoto dodatku bude následující:  

změna ceny díla s ohledem na vícepráce: obnova povrchu přilehlé komunikace u bývalé MŠ 

(ZL 1), o částku 457.513,- Kč bez DPH, tzn. 553.590,73 Kč včetně DPH 21 %. 

Tyto změny představují celkovou změnu (vícepráce) ceny oproti SOD o částku 457.513,- Kč 

bez DPH, tzn. 553.590,73 Kč včetně DPH. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  

 

5) Stavba: Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice – dodatek č. 2 
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Usnesení č. 5212/2018 (106/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018 - 00270 na realizaci stavby 

„Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice“ mezi městem Strakonice a společností 

Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 109/I, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307, přičemž předmětem 

tohoto dodatku bude následující:  

navýšení ceny díla s ohledem na vícepráce: komunikace – revize 1, které spočívají 

v aktualizaci změn vjezdů za dobu zpracování projektu k současnému stavu  (ZL 1), 

kanalizace – napojení do šachty, propojení ke garážím, které vyplývají z napojení kanalizace 

v rámci akce: Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice na kanalizaci právě 

prováděné stavby: I/22 Strakonice, na stávající kanalizaci a z dodatečně požadovaného 

vytažení nové kanalizační odbočky mimo nové asfalty k možnosti budoucího napojení 

lokality Na Vinici, v místě u garáží (ZL 2), křižovatka u garáží – vícepráce, které navazují na 

ZL 2 – provedení nového kanalizačního odbočení a jednak z návaznosti na stavbu: I/22 

Strakonice, SO 130 – Místní komunikace Na Vinici  (ZL 3), o částku 372.927,94 bez DPH, 

tzn. 451.242,81 Kč včetně DPH 21 %. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.  

 

6) Instalace záložních zdrojů elektrické energie - motorgenerátorů 

Usnesení č. 5213/2018 (106/1a)  

Rada města po projednání 

I. Revokuje 

usnesení RM č. 4604/2018 (95/6) ze dne 21.2.2018 týkající se pořízení a připojení záložních 

zdrojů elektrické energie – motorgenerátorů k vybraným objektům v majetku města, a to 

z důvodu vysoké finanční náročnosti. Týká se:  úpravna vody Hajská, úpravna vody 

Pracejovice, MěÚSS objekty Rybniční 1282 a Lidická 189. 

 

1) žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5214/2018 (106/1b)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 

(areál MŠ), o velikosti 2+1 a výměře 53,20 m2, s  žadateli, a to ke dni 31.8.2018. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody. 

 

2) Zemědělské družstvo Přešťovice, IČ: 00113921, se sídlem Přešťovice č.p. 13, 386 01 

Strakonice – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 00 – 189 ze dne 23.10.2000  

Usnesení č. 5215/2018 (106/1b)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku číslo 2 k nájemní smlouvě číslo 00 – 189, uzavřené se společností 

Zemědělské družstvo Přešťovice, IČ: 00113921, se sídlem Přešťovice č.p. 13, 386 01 

Strakonice, dne 23.10.2000, jehož předmětem bude změna předmětu pronájmu - vynětí části 

pronajatého pozemku k zemědělským účelům, a to  p.č. 951/8 o výměře 214 m2 (nyní p.č. 

951/25) v k.ú. Strakonice z nájemní smlouvy, a to k 8.6.2018 z důvodu převodu tohoto 

pozemku na základě směnné smlouvy č. 2018-00015 ze dne 1.6.2018.   

II. Pověřuje 
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starostu města podpisem předmětného dodatku. 

 

3) Žádost Rodinného centra Beruška Strakonice, z.s., o prodloužení souhlasu 

s podnájmem prostorů v objektu Lidická 194, Strakonice třetí osobě  

Usnesení č. 5216/2018 (106/1b)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podnájmem části nebytových prostorů v budově bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích, 

jejichž nájemcem je Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s., se sídlem Lidická 194, 

Strakonice, konkrétně se jedná o občasné poskytnutí školící místnosti Základní škole 

Volyňka, z.s., se  sídlem  Černětice 12, 387 01 Volyně, a sice v období od  1. srpna 2018 do  

31. července  2019.  

 

4) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2017-00428 uzavřené dne 25.9.2017, jehož 

předmětem bude rozšíření předmětu nájmu  

Usnesení č. 5217/2018 (106/1b)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2017-00428 uzavřené dne 

25.9.2017 mezi městem Strakonice a  žadatelkou, jehož předmětem bude rozšíření předmětu 

nájmu dle uvedené smlouvy o nebytový prostor   o výměře 19,3 m2 v objektu Sportovní haly, 

Máchova 1113, Strakonice, který bude využíván k provozování občerstvení pro návštěvníky 

fitness centra a sportovní haly.  

 

5) Žádost o prodej pozemků – část letiště  

Usnesení č. 5218/2018 (106/1b)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej pozemků tvořících část letiště, a to části pozemku parc.  č. 

108/4 a části pozemku parc.č. 477/14, o celkové výměře cca 1500 m2, vše v kat. území Nové 

Strakonice. Předmětné pozemky vznikly oddělením z pozemků parc.č. 108/3, 477/10 a 477/13 

v kat. území Nové Strakonice.  

 

6) TJ ČZ Strakonice, spolek, se sídlem Máchova 108, 386 01 Strakonice – žádost o 

zřízení práva stavby  

Usnesení č. 5219/2018 (106/1b)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na zřízení práva stavby dle § 1240 a násl. občanského zákoníku 

spočívající v právu jiné osoby (stavebníka) zřídit a mít na části pozemku parc.č. 945/1 o 

výměře cca 70 m2 v kat. území Dražejov u Strakonic stavbu šaten a sociálního zařízení.   

 

7) žádost o užívání pozemků po dobu stavby 

Usnesení č. 5220/2018 (106/1b)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s užíváním části pozemku p.č. 775/24 o výměře cca 205 m2 a části pozemku p.č. 774/6 o 

výměře cca 60 m2, vše v k.ú. Strakonice, pro žadatele, do doby ukončení stavby severního 

dopravního půloblouku a následného uzavření kupní smlouvy v souladu s usnesením 

zastupitelstva města č. 746/ZM/2018.  
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8) Prováděcí projektová dokumentace na realizaci akce „Regenerace veřejných 

prostranství v ulici Mlýnská – východní část, Strakonice“ 

Usnesení č. 5221/2018 (106/1b)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

S uzavřením smlouvy o dílo se společností ATELIER Penta s.r.o., Raisova 1004, 386 01 

Strakonice, IČO 42386781, jejímž předmětem bude zpracování projektu k ohlášení stavby, 

k územnímu a stavebnímu řízení a prováděcí dokumentace akce „Regenerace Mlýnské ulice, 

Strakonice“ za cenu 470.690,- Kč vč. DPH. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 

2. Odbor školství a CR  

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

 Užití znaku města Strakonice – TJ ČZ Strakonice, spolek 

Usnesení č. 5222/2018 (106/2)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s užitím znaku města Strakonice TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, 

IČO: 00475921 na prezentaci klubu a města Strakonice na klubových vlaječkách. 

 

 Doplňovací volby do školské rady při ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 

1280 

Usnesení č. 5223/2018 (106/2)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis o provedení a výsledcích doplňovacích voleb do školské rady při ZŠ F. L. Čelakovského, 

Strakonice, Jezerní 1280. 

 

 Zápis z 29. jednání komise pro sport ze dne 10. 7. 2018 

Usnesení č. 5224/2018 (106/2)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

zápis z 29. jednání komise pro sport ze dne 10. 7. 2018, hodnotící komise Dotačního 

programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit 

pro rok 2018 – 2. výzva, opatření 6 - Podpora jednorázových sportovních a volnočasových 

akcí. 

II. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Strakonice, p. 

s., Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO 60829265 na odměny pro účastníky, propagační 

materiál (předměty) na Noc sokoloven, která se uskuteční v září v sokolovně.  

III. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 

z důvodu omezených finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního 

programu, ČSS - sportovně střelecký klub 0298, z. s., Prof. Skupy 1121, 386 01 Strakonice, 

IČO 65956818 na nákup cen a materiálně-technické zabezpečení akce Mao liga Jižní Čechy 

(střelnice Cehnice), dva závody se uskuteční v červenci a srpnu, a Jihočeskou ligu maličkých 

samopalníků konanou v srpnu (střelnice Cehnice).  

IV. Souhlasí 
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s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 4 000 Kč SK Basketbal Strakonice z. s., Nádražní 

190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na ceny pro nejlepší hráče, výdaje za rozhodčí na 

Mezinárodní přípravné zápasy družstev U15 a U17 mezi družstvy SKB Strakonice a UBSC 

Gmünd ve sportovní hale STARZ a hale TJ ČZ, které se uskuteční 16.-19.8.2018. 

V. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, 

SK Basketbal Strakonice z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na materiálně-

technické zajištění akce, poháry, medaile, ceny, výdaje za rozhodčí, zdravotní zajištění 

přípravných turnajů U12, U15, U17 ve sportovní hale STARZ a hale TJ ČZ, které se 

uskuteční v období září-říjen 2018. 

VI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši  2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 

z důvodu omezených finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního 

programu, SK Basketbal Strakonice z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na 

materiálně-technické zajištění akce, poháry, medaile, ceny, výdaje za rozhodčí, zdravotní 

zajištění akce Neděli bez basketbalu si neumím představit, která se uskuteční v říjnu 2018. 

VII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, 

SK Basketbal Strakonice z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na materiálně-

technické zajištění akce, poháry, medaile, ceny, výdaje za rozhodčí, zdravotní zajištění akce 

Vánoční turnaj 2018, který se uskuteční 26.-28. 12. 2018 ve sportovní hale STARZ a hale TJ 

ČZ. 

VIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč Svazu diabetiků ČR, pobočný spolek 

Strakonice, Mikoláše Alše 779, 386 01 Strakonice, IČO 70501297 na nájemné, poháry, 

diplomy, kancelářské potřeby, barvu do tiskárny na IV. ročník vánočního turnaje v kuželkách 

v kuželně TJ Fezko, který se uskuteční 6. prosince 2018. 

IX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 20 000 Kč FK Junior z. s., Na Křemelce 304, 386 

01 Strakonice, IČO 22890947 na startovné, dopravu, organizaci soutěží k  výročí 110 let 

fotbalu ve Strakonicích, které se uskuteční 11.8. 2018 (turnaje mládeže ml. přípravky, st. 

přípravky a žáků, utkání starších gard FEZKO - ČZ, přátelské utkání Strakonice - 

Internacionálové ČR). 

X. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 15 000 Kč SKI Klubu Strakonice z. s., Máchova 

108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 na pronájem areálu a sálu, ozvučení areálu, zajištění 

časomíry, nákup věcných cen, diplomů, medailí, trika s logem akce, nákup reklamních vlajek 

na 38. ročník Běhu okolo Kuřidla, který se uskuteční 6. 10. 2018 ve Strakonicích – Habeši. 

XI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč TJ Dražejov z. s., Virtova 23, 386 01 

Strakonice, IČO 60650796 na úhradu nákladů za rozhodčí, přípravu hřiště, ceny pro 

jednotlivé kolektivy a jednotlivce na Letní fotbalový turnaj v kategoriích mladší přípravky, 

který se uskuteční 25. 8. 2018 na fotbalovém hřišti Na Virtě. 

XII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši  10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 

z důvodu omezených finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního 

programu, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Strakonice I p. s., Sokolovská 38, 386 01 

Strakonice, IČO 65016980 na časomíru, stany, vybavení, toi toi, poháry, ceny, rozhodčí a 
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ozvučení soutěže v požárním sportu družstev mužů, žen a veteránů O putovní pohár starosty 

města Strakonice, který se uskuteční 1. 9. 2018 na ploše pod Hvězdou. 

XIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, 

Českomoravské myslivecké jednotě, Okresní myslivecký spolek Strakonice z. s., Palackého 

nám. 190, 386 01 Strakonice, IČO 67777694 na věcné ceny pro soutěžící, poháry, medaile na 

soutěž O pohár předsedy OMS Strakonice na střelnici v Droužeticích, která se uskuteční 21. 

8. 2018. 

XIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši  3 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 

386 01 Strakonice, IČO 00475921 na materiálně-technické zajištění akce, poháry, medaile, 

ceny, výdaje za rozhodčí, propagační materiály, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za 

škodu na turnaj mládeže v badmintonu krajské úrovně, kategorie U 15, který se uskuteční 15. 

9. 2018. 

XV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč  TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 

386 01 Strakonice, IČO 00475921 na diplomy, medaile, ceny pro vítěze na tradiční 

nohejbalový turnaj trojic mládeže v areálu v Habeši, který se uskuteční 25. 8. 2018. 

XVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, TJ 

ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na materiálně-

technické zabezpečení (základní kancelářské potřeby, zdravotnické zabezpečení a materiál, 

ozvučení), na výdaje za rozhodčí, časoměřiče, náklady na pořízení cen pro účastníky  na akci 

Krajský turnaj minižactva a přípravek v házené 4+1, který se bude konat v září v házenkářské 

hale a tělocvičně TJ ČZ. 

XVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, 

Armádnímu sportovnímu klubu Strakonice z. s., Školní 41, 386 01 Strakonice, IČO 63263785 

na nákup cen do doprovodných soutěží a výrobu pamětních medailí na charitativní běh, který 

se uskuteční 20. září 2018 ve Strakonicích. 

XVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 13 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 

z důvodu omezených finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního 

programu, TJ Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na 

materiálně-technické zajištění, poháry, medaile, ceny, výdaje za rozhodčí, pronájem 

sportovního zařízení na plavecké závody Mikulášské plavání 2018, které se uskuteční na 

plaveckém stadionu 5. 12. 2018. 

XIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 

z důvodu omezených finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního 

programu, TJ Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na 

materiálně-technické zajištění, poháry, medaile, ceny, výdaje za rozhodčí, pronájem 

sportovního zařízení na plavecké závody Vánoční cena, které se uskuteční na plaveckém 

stadionu 21. 12. 2018. 

XX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, TJ 
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Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na materiálně-

technické zajištění, poháry, medaile, ceny, výdaje za rozhodčí, pronájem sportovního zařízení 

na Vánoční cenu žáků a mladšího dorostu 2018, která se uskuteční v kuželně TJ Fezko 15. 12. 

2018. 

XXI. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 

XXII. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv. 

 

 Individuální dotace  

Usnesení č. 5225/2018 (106/2)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s poskytnutím individuální dotace ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z 

důvodu omezených finančních prostředků v příslušné kapitole, Jiřímu Balouškovi na úhradu 

nákladů spojených s účastí v nejextrémnějším závodě na kole 1 000 Miles Adventure z 

důvodu omezených finančních prostředků v příslušné kapitole rozpočtu města. 

 

 Revokace usnesení č. 4862/2018 – Pozvání delegace do polského města Rawicz 

Usnesení č. 5226/2018 (106/2)  

Rada města po projednání 

I. Revokuje 

usnesení č. 4862/2018 zde dne 25. 4. 2018 

 

 Volné hodiny v tělocvičnách základních škol zřizovaných městem 

Usnesení č. 5227/2018 (106/2)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informace o volných hodinách v tělocvičnách základních škol zřizovaných městem. 

 

 Odměna ředitele Základní školy Strakonice, Dukelská 166  

Usnesení č. 5228/2018 (106/2)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

udělení odměny za 2. pololetí školního roku 2017/2018 řediteli Základní školy Strakonice, 

Dukelská 166 dle předloženého návrhu, který je samostatnou přílohou usnesení RM uloženou 

na odboru školství a CR. 

II. Ukládá 

odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 

 

 Platový výměr Mgr. RP, ředitele Základní školy Strakonice, Dukelská 166 

Usnesení č. 5229/2018 (106/2)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

platový výměr Mgr. RP, ředitele Základní školy Strakonice, Dukelská 166 od 1. srpna 2018, 

který je samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu.  
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 Zápis z 28. a 29. jednání komise pro kulturu 

Usnesení č. 5230/2018 (106/2)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

zápis z 28. jednání komise pro kulturu ze dne 21. 6. 2018.  

II. Bere na vědomí 

zápis z 29. jednání komise pro kulturu ze dne 11. 7. 2018, hodnotící komise Dotačního 

programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2018 opatření 2, 2. výzva – Podpora 

jednorázových kulturních akcí a projektů.  

III. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, Rodinnému 

centru Beruška Strakonice, z. s., Lidická 194, 386 01 Strakonice, IČO: 27006107 na mikulášské 

balíčky pro děti, honoráře účinkujícím a propagace akce Mikulášská nadílka dne 4. 12. 2018.  

IV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, Rodinnému 

centru Beruška Strakonice, z. s., Lidická 194, 386 01 Strakonice, IČO: 27006107 na ceny pro 

děti, honorář hudebnímu doprovodu a propagace akce Živý Betlém dne 16. 12. 2018.  

V. Souhlasí 

s poskytnutím dotace  ve výši 3 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, Skupině 

historického šermu Vendetta, z. s. Šumavská 252, 386 01 Strakonice, IČO: 27014762 na 

honoráře účinkujících, pronájem prostor a propagace akce Romantické odpoledne na Zámku 

Štěkeň dne 7. 7. 2018. 

VI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 16 950 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, 

Římskokatolické farnosti Strakonice, Bavorova 30, 386 01 Strakonice, IČO: 65016963 na 

honoráře pro brigádníky zajišťující průvodcovské služby při otevření kostela sv. Markéty pro 

veřejnost v období červenec-září 2018.  

VII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 6 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, Základní 

umělecké škole Strakonice, Zámek 1, 386 01 Strakonice, IČO: 60650745 na pronájem 

nebytových prostor a poskytnuté služby MěDK Strakonice na akci Adventní koncert ZUŠ 

Strakonice dne 18. 12. 2018.  

VIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 6 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, Taneční 

skupině Rozálie Strakonice, Tržní 1152, 386 01 Strakonice, IČO: 26992019 na dopravu, 

startovné a účastnické poplatky při akci Pardubická Ryengle ve dnech 24.-25. 11. 2018. 

IX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, SH ČMS - 

Sboru dobrovolných hasičů Starý Dražejov, Dražejov 38, 386 01 Strakonice, IČO: 67151647 

na honorář kapely Scéna, materiální zabezpečení akce, doprava, palivo na akci Rozloučení s 

létem pro děti dne 8. 9. 2018. 
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X. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, Domu dětí a 

mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice, IČO: 60650834 na technické zajištění 

akce, honorář umělců, propagaci a materiál při akci SouthRocks 2018 dne 20. 10. 2018. 

XI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, Sunshine 

Cabaret, z. s., Švandy dudáka 737, 386 01 Strakonice, IČO: 22838759 na honoráře hudebníků, 

honoráře a ubytování prezentujících, autorská práva na film, tisk a výlep plakátů na akci Dny 

architektury ve dnech 21.-30. 9. 2018. 

XII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 2 800 Kč, žadateli na hudební produkci při akci Posvícenecká 

zábava dne 13. 10. 2018 v Modlešovicích. 

XIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, Osm a půl 

opice, z. s., Zeyerovo nábřeží 262, 386 01 Strakonice, IČO: 22881646 na honoráře účinkujících, 

dopravu a náklady na ceny pro děti do soutěže, materiál a pronájem parketu při akci Václavská 

stage ve dnech 28.-30. 9. 2018.  

XIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, Nadačnímu 

fondu Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 386 01 Strakonice, IČO: 60090031 na úhradu 

dopravy na Celostátní soutěž středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat ve dnech 8.-11. 

11. 2018. 

XV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace 3 750 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Starý Dražejov, 

Dražejov 38, 386 01 Strakonice, IČO: 67151647 na nákup vánočního stromu, materiální 

zabezpečení akce, dopravu při akci Setkání občanů Dražejova na Štědrý večer dne 24. 12. 2018.  

XVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, žadatelce na 

zajištění akce Loučení s prázdninami v srpnu v Modlešovicích.  

XVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace 1 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v příslušném opatření dotačního programu, žadatelce na 

zajištění akce Halloween v Modlešovicích.  

XVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace 2 000 Kč, žadatelce na zajištění akce Drakiáda v Modlešovicích.  

XIX. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávních smluv v přiloženém znění. 

XX. Souhlasí 

starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv. 

 

3. Odbor rozvoje  

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová. 
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 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018 

Usnesení č. 5231/2018 (106/3)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018 

 

 Podnět k pořízení změny regulačního plánu Za Stínadly 

Usnesení č. 5232/2018 (106/3)  

Rada města po projednání 

I. doporučuje ZM  

rozhodnout dle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny č.1 regulačního plánu Za 

Stínadly, změna regulačního plánu Za Stínadly bude pořizována zkráceným postupem dle 

ustanovení § 72 až § 75 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

II. doporučuje ZM  

rozhodnout o obsahu změny č.1 regulačního plánu Za Stínadly – obsahem změny regulačního 

plánu Za Stínadly je změna dopravního řešení v severozápadní části území spočívající ve 

změně průjezdné komunikace za slepou komunikaci s obratištěm (viz. příloha „Obsah změny 

č. 1 regulačního plánu Za Stínadly“) 

III. doporučuje ZM  

souhlasit s úplnou úhradou nákladů na zpracování změny č.1 regulačního plánu a vyhotovení 

úplného znění regulačního plánu po jeho změně od navrhovatelů změny regulačního plánu Za 

Stínadly dle § 72 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

IV. doporučuje ZM  

uložit odboru rozvoje zajistit projednání předmětné změny regulačního plánu Za Stínadly 

zkráceným postupem dle ustanovení § 72 až § 75 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

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

V. ukládá 

odboru rozvoje předložit návrh na pořízení změny regulačního plánu na jednání Zastupitelstva 

města Strakonic 

 

 Zápis z 20. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání 

Usnesení č. 5233/2018 (106/3)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 20. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 26. 6. 2018 

II. Ukládá 

odboru majetkovému zajistit zpracování projektové dokumentace na propojení komunikace na 

pozemcích p.č. 418/1 v k.ú. Řepice a p.č. 383/1 v k.ú. Slaník s komunikací na pozemku p.č. 

951/6 v k.ú. Strakonice při jižní straně stávajících zahrádek u komunikace I/4 pro pěší a cyklisty 

 

 Návrh na pořízení změny č. 8 Územního plánu Strakonice 

Usnesení č. 5234/2018 (106/3)  

Rada města po projednání 

I. doporučuje ZM  

rozhodnout dle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny č. 8 Územního plánu 

Strakonice, změna č. 8 Územního plánu Strakonice bude pořizována zkráceným postupem dle 
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ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

II. doporučuje ZM  

rozhodnout o obsahu změny č. 8 Územního plánu Strakonice – obsahem změny č. 8 

Územního plánu Strakonice je změna funkčního využití z „plochy občanského vybavení – 

neveřejný zájem“, „plochy veřejných prostranství“ a „plochy veřejných prostranství – veřejná 

zeleň“ na „plochy smíšené obytné – bydlení a občanské vybavení“ na pozemku p.č. 591/1 a 

částech pozemků p.č. 591/6, 595/12 a 595/1, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice (viz. 

příloha „Obsah změny č. 8 Územního plánu Strakonice“) 

III. doporučuje ZM  

uložit odboru rozvoje zajistit projednání předmětné změny č. 8 Územního plánu Strakonice 

zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

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

IV. ukládá 

odboru rozvoje předložit návrh na pořízení změny Územního plánu Strakonice na jednání 

Zastupitelstva města Strakonic 

 

1) Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Discgolfové hřiště 

Strakonice“    

Usnesení č. 5235/2018 (106/3a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/2149/2018, reg. č. 33-04-006/2018 na 

realizaci projektu „Discgolfové hřiště 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 80 tis. Kč. 

II. Pověřuje  

starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy. 

 

4. Odbor dopravy 

 Zápis z 23. jednání dopravní komise města Strakonice dne 12.6.2018 

Usnesení č. 5236/2018 (106/4)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 23. jednání dopravní komise konané dne 12.6.2018. 

 

 MHD zastávka v Habeši  

Usnesení č. 5237/2018 (106/4)  

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

majetkovému odboru zpracování projektové dokumentace na vybudování autobusové zastávky 

v ulici pod Hájovnou a to za předpokladu, že nebude navýšena příslušná kapitola ve stávajícím 

rozpočtu. 

 

5. Odbor ŽP  

Projednání  níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Klimešová. 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. Sml 2015 – 00342 odvoz biologicky rozložitelného 

odpadu z kuchyní a stravoven 
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Usnesení č. 5238/2018 (106/5)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Sml 2015 - 00342 na odvoz biologicky 

rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven mezi městem Strakonice a společností EKO-PF 

spol. s r.o., Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, jehož předmětem je navýšení ceny za 

likvidaci biologicky rozložitelných odpadů na 118,-Kč bez DPH/1 sud.  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětného dodatku. 

 

 Objednávky OŽP za červen 2018 

Usnesení č. 5239/2018 (106/5)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Seznam objednávek odboru životního prostředí za červen 2018. 

 

6. Finanční odbor 

Projednání  níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Rozpočtová opatření  č. 95 – 100 

Usnesení č. 5240/2018 (106/6)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 95  ve výši  60.000 Kč 

Neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Nákup požárního 

vybavení pro JPO V, Modlešovice“. 

Rozpočtová skladba - výdaje   405 – 5512 – 5xxx – ÚZ 453 

   příjmy   405 – 0000 – 4122 – ÚZ 453    

RO  č. 96  ve výši  200.000 Kč 

Investiční účelová dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Výstavba světelného 

signalizačního zařízení a osvětlení přechodu v ulici Ellerova, Strakonice“. 

Rozpočtová skladba - výdaje   792 – 2223 – 6xxx – ÚZ 420 

   příjmy   792 – 0000 – 4222 – ÚZ 420   

RO  č. 97  ve výši  76.000 Kč 

Navýšení rozpočtu odboru informatiky a provozu, oddělení správní  na zakoupení nového 

kopírovacího stroje na správní odd. OIP z důvodu havarijního stavu a nerentabilní opravy 

původního stroje (pořízen v r. 2009, oprava je vyčíslena na 36.300 Kč). Rozpočtové opatření 

bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje   100 – 6171 – 6122 

   financování                                       8115 

RO  č. 98  ve výši  40.600 Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci odboru informatiky a provozu, oddělení správní 

z položky opravy na položku investiční. Finanční prostředky budou použity na zabudování 3 

zástěn v hale budovy na odboru dopravy.  

Rozpočtová skladba - výdaje   100 – 6171 – 612x  + 

   výdaje                         100 – 6171 – 5171  - 

RO  č. 99  ve výši  220.000 Kč 

Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí na náklady spojené s realizací květinové 

výzdoby pódií a dalších ploch v rámci Mezinárodního dudáckého festivalu a oslav 100 let 

založení republiky. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje   400 – xxxx – 5xxx 



41 

 

   financování                                       8115 

RO  č. 100  ve výši  9.270 Kč 

Navýšení příspěvku na provoz MěÚSS na likvidaci pojistných událostí (oprava automobilu 

pro pečovatelskou službu, oprava střešní krytiny na azylovém domě). Rozpočtové opatření 

bude kryto příjmy z pojistného plnění. 

Rozpočtová skladba - výdaje           1230 – xxxx – 5331 

   příjmy                      3639 – 2322 
 

 MŠ Strakonice, Lidická 625 – použití IF 

Usnesení č. 5241/2018 (106/6)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Strakonice, 

A.B. Svojsíka 892 na nákup zařízení do nově vznikající ředitelny a kanceláře vedoucí školní 

jídelny ve výši 42.000 Kč. 

Pořízení sekačky (původně schváleno zapojením IF) bylo z důvodu nižší pořizovací ceny 

uhrazeno z provozních prostředků. Uspořené finančních prostředky na  IF je tedy možné 

použít na nákup zařízení. 

II. Souhlasí 

s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 

na pořízení myčky nádobí do školní jídelny Spojařů 1260 ve výši 48.000 Kč.  
 

 MěÚSS Strakonice – navýšení limitu na platy, použití IF 

Usnesení č. 5242/2018 (106/6)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s navýšením limitu prostředků na platy příspěvkové organizace Městský ústav sociálních 

služeb Strakonice o částku 2.100 tis. Kč na celkovou výši 54.100 tis. Kč na rok 2018.  

Na základě přepočtu potřeby finančních prostředků v souvislosti s Nařízením vlády 

č. 399/2017 Sb. a skutečných nákladů na platy organizace za 1. pololetí r. 2018 je zřejmé, že 

schválený limit na platy (52.000 tis. Kč) je nedostačující. Vzhledem k velikosti organizace, 

velkému počtu zaměstnanců, stále rostoucí náročnosti práce v sociálních službách a také 

s ohledem na stávající personální politiku je nutné stabilizovat  stávající personální obsazení.  

II. Souhlasí 

s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb  

Strakonice na pořízení multifunkčního zařízení (kopírovací stroj, tiskárna, scan) pro 

ředitelství organizace v max. výši 80.000 Kč. Stávající kopírovací stroj je již zastaralý a 

neopravitelný. 
 

 Odpisové plány příspěvkových organizací města 

Usnesení č. 5243/2018 (106/6)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

aktualizaci odpisových plánů na r. 2018 podle návrhu těchto příspěvkových organizací: 

- MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice 

- ZŠ Strakonice, Dukelská 166, Strakonice 

- Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice 

- Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice 

- Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512, Strakonice 
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7. MP  

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu:„Strakonice – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ 

Usnesení č. 5244/2018 (106/7)  

Rada města po projednání 

I. rozhodla 

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

rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ v souladu s Pravidly pro zadávání 

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

výzvě těmto dodavatelům: 

Telmo a. s., Praha 10 – Hostivař, Štěrboholská 560/73, 102 00 

Esram s. r. o., Pražská 2197 / 94, Jablonec nad Nisou, 466 01 

KH servis a. s., Praha 10 – Hostivař, Pražská 810 / 16, 102 21 

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. jmenuje 

předsedu a členy hodnotící komise ve složení: 

1. Mgr. Hrdlička B. – předseda komise, 2. Štrébl J., 3. Ing. Ulč R., 4. Chmelař J., 5. Michálek 

M. 

náhradníky předsedy a členů hodnotící komise ve složení: 

1. Ing. Oberfalcer R. – náhradník předsedy komise, 2. Mgr. Kotrchová M., 3. Ing. Ině M., 4. 

Ing. Kozák R., 5. Bc. Kunclová A. 

IV. ukládá 

veliteli strážníků zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky, 

V. pověřuje 

velitele strážníků podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 

veřejné zakázky. 
 

8. Tajemník - personální  

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Mgr. Vysoká 

 Organizační změna a stanovení celkového počtu zaměstnanců města Strakonice 

zařazených do Městského úřadu Strakonice 

Usnesení č. 5245/2018 (106/8)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

s účinností od 1.9.2018 organizační změnu spočívající ve zřízení jedné nové pracovní pozice 

pracovníka sociálního odboru Městského úřadu Strakonice, oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí. 

II. Ukládá 

tajemníkoví městského úřadu učinit všechny pracovně právní kroky s touto organizační 

změnou související. 

III. Stanoví 

s účinností od 1.9.2018 celkový počet zaměstnanců města Strakonice zařazených do Městského 

úřadu Strakonice na 147. 
 

9. Sociální odbor 

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Mgr. Vysoká 

 Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou 
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Usnesení č. 5246/2018 (106/11)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s přidělením bytové jednotky č. B18 o velikosti 1+0 a výměře 38,69 m2 žadatelce, přičemž 

smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického 

prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné 

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

výši 50,-Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná plocha o výměře 29,59 

m2, přičemž k částce bude přičteno 275,89 Kč (zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné 

pro bytovou jednotku č. B18 v č.p. 1283 ul. Rybniční, Strakonice I, činí 1.755,- Kč. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

 Informace o možnosti vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů na území města Strakonice 

Usnesení č. 5247/2018 (106/11)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Informaci o možnosti vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na 

území města Strakonice 
 

10. Starosta 

 JTV a.s., Křižíkova 1696, 370 01 České Budějovice – pořad JTV a.s. Okénko z 

měst a obcí 

Výše uvedený bod byl stažen z programu jednání. 
 

 Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje – Územní odbor Strakonice - žádost 

o úlevu poskytovaných služeb dne 21.9.2018 

Usnesení č. 5248/2018 (106/9a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s bezplatným užitím poskytovaných služeb v částce ve výši 1 640 Kč bez DPH v rámci pořádání 

akce „Slavnostní ceremonie u příležitosti předání medailí“ dne 21. 9. 2018 v Rytířském sále 

strakonického hradu. 

II. Ukládá 

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

Strakonice, Plánkova 629, příslušnou smlouvu dle bodu I.  
 

 Plakátovací plochy 

Usnesení č. 5249/2018 (bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla, 

že výlepové plochy spadající do správy MěKS nebudou využívány k prezentaci politických 

stran, politických hnutí a nezávislých kandidátů.  
 

11. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Odepsání pohledávky  

Usnesení č. 5250/2018 (106/10)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla  
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doporučit ZM odepsat pohledávku ve výši 55 822,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., 

správa bytového hospodářství, jako nevymožitelnou. 

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, předložit rozhodnutí RM do 

Zastupitelstva města Strakonice. 
 

 Odepsání pohledávky  

Usnesení č.5251/2018 (106/10)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla  

doporučit ZM odepsat pohledávku ve výši 38 608,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., 

správa bytového hospodářství, jako nevymožitelnou. 

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, předložit rozhodnutí RM do 

Zastupitelstva města Strakonice. 
 

 Odepsání pohledávky  

Usnesení č. 5252/2018 (106/10)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla  

doporučit ZM odepsat pohledávku ve výši 108 920,40,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, 

s.r.o., správa bytového hospodářství, jako nevymožitelnou. 

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, předložit rozhodnutí RM do 

Zastupitelstva města Strakonice. 
 

 Odepsání pohledávky  

Usnesení č. 5253/2018 (106/10)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla  

odepsat pohledávku 4 761,- Kč z účetní evidence jako nevymožitelnou.  

II. Ukládá  

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

evidence 
 

12. MěÚSS 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci:„Kompletní obnova sprchových koutů 

v azylovém domě“ 

Usnesení č. 5254/2018 (106/12)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

na akci „Kompletní obnova sprchových koutů v azylovém domě“.  

II. Souhlasí 

s předloženou výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 

„Kompletní obnova sprchových koutů v azylovém domě“. 

III. Souhlasí 

s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Kompletní 

obnova sprchových koutů v azylovém domě“ těmto firmám: 

1.  PRIMA, akciová společnost,  

 se sídlem Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice, IČO 47239743 
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2.  GORSTAV, stavební společnost, s.r.o. 

 se sídlem Volyňská 121, 386 01 Strakonice, IČO 28114795 

3.  Marcel Holub (Stavitelství JIH) 

 se sídlem Bruncvíkova 428, 397 01 Písek, IČO 10140247 

IV. Souhlasí 

se složením hodnotící komise: 

Členové hodnotící komise: 

1. Ing. Rudolf Oberfalcer 

2. Hana Benešová 

3. Ing. Jana Narovcová 

4. JUDr. Jindřich Kotrch  

5. Bc. Lenka Krýslová, DiS. 

Náhradníci členů hodnotící komise: 

1. Josef Štrébl 

2. Václav Kroupa 

3. Ing. Oldřich Švehla 

4. Mgr. Miroslav Vadlejch 

5. Antonín Hlavatý 

V. Ukládá 

ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při administraci výběrového 

řízení na tuto veřejnou zakázku. 
 

 Seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS Strakonice – 2. čtvrtletí 2018 

Usnesení č. 5255/2018 (106/12)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

seznam uživatelů Azylového domu předložený ředitelkou MěÚSS za období duben-červen 

r. 2018: 

a) Uživatelé AD, kteří zahájili pobyt v minulém období a jejich pobyt  

trvá i v 2. čtvrtletí r. 2018 

b) Uživatelé AD, kteří zahájili pobyt v 2. čtvrtletí r. 2018 

c) Uživatelé AD, kteří ukončili pobyt v 2. čtvrtletí r. 2018 

II. Ukládá 

a) ředitelce MěÚSS Strakonice i nadále uzavírat smluvní vztahy o službě sociální prevence 

v Azylovém domě v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších změn a doplňků; 

b) nadále předkládat čtvrtletně na vědomí RM seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS 

Strakonice 
 

13. Žádost o souhlas se stavebními úpravami domu č.p. 144, Velké náměstí Strakonice I., 

na parcele p.č. st. 200 v k.ú. Strakonice, žadatel: TRION spol. s r.o., Lidická 207, 386 01 

Strakonice, v zastoupení: Komplet - projektová kancelář, Písecká 893, 386 01 Strakonice  

Usnesení č. 5256/2018 (Bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s  realizací stavebních úprav spočívajících v zateplení uliční strany fasády na Velkém náměstí 

v tl. 50 mm, neboť zateplení by přesahovalo vlastnickou hranici pozemku p.č. st. 200  na 

pozemek p.č. 1388/3 v k.ú. Strakonice, který  je v majetku města Strakonice.  
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14. FK Junior Strakonice z.s., IČ 228 90 947, Na Křemelce 304, Strakonice I, 386 01 

Strakonice 

Usnesení č. 5257/2018 (Bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou mezi městem Strakonice a FK Junior 

Strakonice z.s., IČ 228 90 947, Na Křemelce 304, Strakonice I, 386 01 Strakonice, č. smlouvy 

2016-00583, jejíž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 441/1 o výměře cca 7700 m2 

v kat. území Strakonice, a to včetně hřiště s umělou trávou, které se nachází na předmětné části 

pozemku. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.3.2028. Předmětem dodatku k 

nájemní smlouvě bude prodloužení doby nájmu o 1 rok, tzn. do 31.3.2029. 

 

15. Různé - (bez č. usnesení) 

RM byla seznámena s dopisem týkající se podpory nové školy ve Strakonicích, ke kterému 

nepřijala žádné usnesení. 

 

 

 

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

        starosta                místostarosta  


