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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  111. jednání Rady města Strakonice 

konaného 3. října 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

 

Přítomni:      6 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

           p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

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

           Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

 

Omluveni:     Ing. Moučka 

 

1. OIP 

 Rozhodnutí zadavatele o zrušení na nadlimitní veřejné zakázky  „Informační systém 

eCulture města Strakonice – registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005966“ 

                                                                                                  Usnesení č. 5494/2018  

2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                         Usnesení č. 5495/2018 – č. 5512/2018 

3. Starosta 

 Poskytnutí daru za účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci 

                                                                                                  Usnesení č. 5513/2018  

 PREVENT 99, z.ú., Heydukova 349, Strakonice – žádost o finanční příspěvek 

                                                                                                  Usnesení č. 5514/2018  

4. Odbor dopravy 

 Zápis z 24. jednání dopravní komise města Strakonice dne 11.9.2018 

                                                                                                  Usnesení č. 5515/2018  

 Kamenné lavičky na Velkém náměstí  

                                                                                                  Usnesení č. 5516/2018  

 Výjezd z Vodárenské ulice, Habeš  

                                                                                                  Usnesení č. 5517/2018  

 Příjezdová komunikace k Bažantnici  

                                                                                                  Usnesení č. 5518/2018  

5. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření  č. 125 - 133 

                                                                                                  Usnesení č. 5519/2018  

 Použití IF – MěÚSS 

                                                                                                  Usnesení č. 5520/2018  

 VŘ - pronájem a podnájem pozemků pro umístění pouťových atrakcí 

                                                                                                  Usnesení č. 5521/2018  

6. Odbor rozvoje 

 Projekt "Bezpečnostní opatření realizovaná v ul. Písecká - VO, Strakonice" podání 

žádosti o dotaci a předfinancování a kofinancování projektu z prostředků města 
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Strakonice 

                                                                                                  Usnesení č. 5522/2018  

 Projekt "Bezpečnostní opatření realizovaná v ul. Lidická - VO, Strakonice" podání 

žádosti o dotaci a předfinancování a kofinancování projektu z prostředků města 

Strakonice 

                                                                                                  Usnesení č. 5523/2018  

7. Odbor školství a CR 

 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 – žádost o souhlas s přijetím věcného daru 

                                                                                                  Usnesení č. 5524/2018  

 Smlouva o poskytnutí dotace – dodatek č. 1 – TJ ČZ Strakonice, spolek – úprava 

termínu 

                                                                                                  Usnesení č. 5525/2018  

8. MěÚSS 

 Přijetí darů 

                                                                                                  Usnesení č. 5526/2018  

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka stolků k lůžkům pro MěÚSS 

Strakonice 2018“ 

                                                                                                  Usnesení č. 5527/2018  

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka zvedáků pro přemisťování 

imobilních klientů MěÚSS Strakonice 2018“ 

                                                                                                  Usnesení č. 5528/2018  

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka invalidních vozíků pro MěÚSS 

Strakonice 2018“ 

                                                                                                  Usnesení č. 5529/2018  

9. TJ Dražejov – vyjádření k žádosti o dotaci na stavbu sportovních kabin 

                                                                                                  Usnesení č. 5530/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111. 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. OIP 

 Rozhodnutí zadavatele o zrušení na nadlimitní veřejné zakázky  „Informační 

systém eCulture města Strakonice – registrační číslo: 

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005966“ 

Usnesení č. 5494/2018 (111/8)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se zrušením zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na realizaci projektu „Informační 

systém eCulture města Strakonice – registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005966“, z 

důvodu nutnosti změny/úpravy zadávacích podmínek na základě připomínek/výhrad 

poskytovatele dotace, které zadavatel od poskytovatele dotace obdržel ve lhůtě pro podání 

nabídek.   

II. Pověřuje 

starostu města podpisem rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení. 

 

2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 

1) žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 

Výše uvedený bod byl stažen z programu jednání. 

 

2) Zpracování osobních údajů – dodatek k Mandátní smlouvě uzavřené mezi městem 

Strakonice a Technickými službami Strakonice, s.r.o. 

Usnesení č. 5495/2018 (111/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k Mandátní smlouvě uzavřené dne 12.3.1998 mezi městem Strakonice a 

Technickými službami Strakonice, s.r.o., přičemž předmětem dodatku bude doplnění o 

následující ustanovení: 

Správce je správcem osobních údajů subjektů údajů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Správce se zavazuje zpracovávat 

osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR. Podrobné informace ohledně 

zpracování osobních údajů správcem včetně práv subjektu údajů (vlastníka), jsou uvedena na 

webových stránkách  správce v sekci GDPR (dostupné z: www.tsst.cz). 

II. Pověřuje  

starostu podpisem předmětného dodatku. 

 

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

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

Usnesení č. 5496/2018 (111/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

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

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

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

Strakonice, na dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní lhůtou.  
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II. Souhlasí  

se zněním předmětné smlouvy o výpůjčce č. 6548101618. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 

 

4) Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v ul. U Sv. Markéty 

Usnesení č. 5497/2018 (111/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s vyhlášením záměru na pronájem nebytového prostoru o výměře 28,3 m2 (nepodsklepený 

přízemní sklad) u bytového domu čp. 57 v ul. U Sv. Markéty ve Strakonicích, na pozemku 

p.č. st. 156 v k.ú. Strakonice,  a WC o výměře  1,15 m2 v přízemí domu čp. 58 v ul. U Sv. 

Markéty ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 157 v k.ú. Strakonice. 

 

5) Pronájem obecního domku Hajská čp. 30, na pozemku p.č. st. 33, v k.ú. Hajská 

Usnesení č. 5498/2018 (111/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s revokací části II. usnesení RM č. 5294/2018 ze dne 22.8.2018, tj. s revokací vyhlášení 

záměru na pronájem objektu obecního domku v Hajské čp. 30, na pozemku p.č. st. 33, v k.ú. 

Hajská. 

II. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na výpůjčku objektu obecního domku v Hajské čp. 30, na pozemku p.č. 

st. 33, v k.ú. Hajská. 

 

6) Informace o zpracované Zprávě o mimořádné revizi elektrického zařízení v objektu 

Na Ostrově 1415 ve Strakonicích 

Usnesení č. 5499/2018 (111/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

předloženou Zprávu o mimořádné revizi elektrického zařízení v objektu Na Ostrově 1415         

ve Strakonicích. 

II. Souhlasí 

s tím, aby majetkový odbor zajistil výši předpokládaných nákladů, souvisejících s provedením 

nové elektroinstalace v objektu Na Ostrově 1415, Strakonice, a to v následujícím rozsahu: 

- nové elektrorozvody v objektu Ostrova budou navrženy tak, aby splňovaly veškeré 

náležitosti, vyžadující požadavky stávajících norem, potřebných k udělení  výchozí revizní 

zprávy. 

Technické řešení: veškeré stávající el. rozvody budou odpojeny od hlavního jističe a 

demontovány. Za hlavní jistič bude nainstalován zásuvkový rozvaděč s proudovým chráničem 

a s pojistkami pro jednotlivé zásuvkové a světelné rozvody. Kabelové rozvody pro nové 

zásuvky a nová zářivková tělesa budou vedeny ve stávajících žlabech.  
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7) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku  v majetku města 

Strakonice p.č. dle KN 1292/1 v  k.ú. Dražejov u Strakonic. 

Usnesení č. 5500/2018 (111/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se zřízením nové plynové přípojky pro rodinný dům čp. 21 ve Starém Dražejově 

s uložením této přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 1292/1 k.ú. Dražejov u 

Strakonic dle sazebníku, za podmínky realizace stavby souběžně s realizací stavby města 

Strakonice „Stavební úpravy návsi – Starý Dražejov“. 

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

8) 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 

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

9) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou: 

„RVDSL1707_C_C_STRA101-STRA1HR_OK“  

Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 

Praha 3 

Usnesení č. 5501/2018 (111/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti pro uložení podzemního komunikačního vedení do 

pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 16, 21/1, 1537, 580/4, 1223/1 a 1688 v  k.ú. 

Strakonice, v souvislosti se stavbou: „RVDSL1707_C_C_STRA101-STRA1HR_OK“, za 

částku 70.000,- Kč + DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

 

10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti s projektovou 

přípravou stavby „Nový Dražejov – kabely NN“ 

Usnesení č. 5502/2018 (111/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

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

zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického zařízení do pozemků 

ve vlastnictví města Strakonice p.č. KN 599, p.č. KN 604/1,  p.č. KN 129/4  a p.č. KN 

188 vše v k.ú. Střela, p.č. KN 1293/1, p.č. KN 1335,  p.č. KN 1270/2,   p.č. KN 1270/1,  p.č. 

KN 1336/3,  p.č. KN 1336/5, p.č. KN 1336/6,    p.č. KN 1269/27,    p.č. KN 1269/25, p.č. KN 

1269/1,  p.č. KN 1336/2,    p.č. KN 1272/10,  p.č. KN 1245/31,   p.č. KN 1245/21,   p.č. KN 

1272/18,   p.č. KN 1243,   p.č. KN 1269/59, p.č. KN 1237/6,   p.č. KN 1239/3,  p.č. KN 

1334/1,   p.č. KN 1245/27,  p.č. KN 1236/4,    p.č. KN 1269/58,  p.č. KN 1269/60, p.č. KN 

1269/3 a  p.č. KN 1278/1 vše   k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku a za následujících 

podmínek:  

1. V místech, kde to umožní podmínky, budou přechody zpevněných ploch, chodníků  a 

komunikací provedeny protlakem bez narušení povrchů. 
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2. Při výkopu v asfaltové ploše bude  stávající asfalt zaříznut řezačem spár, oprava 

asfaltového povrchu bude provedena v šíři výkopu zvětšené z obou stran min. o 50% šíře 

výkopu, spára mezi stávajícím a novým asfaltem bude zalita asfaltovou emulzí. 

3. Při přechodu komunikace bude v maximální míře využito stávajících překopů, tzn. 

nevznikne žádná nová spár a stávající překop bude rovněž celý přefrézován a přeasfaltován. 

4. Při výkopu v dlážděných plochách bude dlažba v šíři výkopu odstraněna, předláždění bude 

provedeno v šíři výkopu zvětšené z obou stran min. o 50% šíře výkopu. 

5.  Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o zakládání, 

údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po skončení 

prací oseta travinou. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

 

11) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Rekonstrukce NTL na STL Strakonice, 

ul. Ptákovická, Lesní – II. etapa“  

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

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

12) Žádost o vyjádření města Strakonice jako vlastníka sousedního lesního pozemku p.č. 

640 v k.ú. Strakonice se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 631/8 v k.ú. 

Strakonice 

Usnesení č. 5503/2018 (111/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

z titulu vlastníka sousedního lesního pozemku (PUPFL) p.č. 640 v k.ú. Strakonice se stavbou 

rodinného domu na pozemku p.č. 631/8 v k.ú. Strakonice v ochranném pásmu lesa. Jedná se o 

lokalitu pod Šibeničním vrchem. 

Tento souhlas nenahrazuje vyjádření odborného lesního hospodáře – k.ú. Strakonice“ Lesy 

ČR s.p. č.j. LCR199/002126/2018 z 20.9.2018 , vyjádření odboru rozvoje č.j. OR/18/bas-

82/V-201 z 26.9.2018, souhlas stavebního úřadu MěÚ Strakonice, architekta města 

Strakonice, případně další vyjádření správců inženýrských sítí.  

 

13) Přehled objednávek majetkového odboru za srpen 2018 

Usnesení č. 5504/2018 (111/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za srpen 2018. 

 

14) Přehled objednávek majetkového odboru za září 2018 

Usnesení č. 5505/2018 (111/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za září 2018 

 

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

Žadatel: DURA Automotive CZ k.s., Riegrova 495, 388 01 Blatná 
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Usnesení č. 5506/2018 (111/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení dešťové 

kanalizace DN 500 do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 713/1 a 494/6 v  k.ú. Nové 

Strakonice ve prospěch vlastníka dešťové kanalizace, tj. společnosti DURA Automotive CZ 

k.s., dle sazebníku. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

 

16) Smlouva o spolupráci – koordinace činností při realizaci stavby: „I/4 Strakonice - 

Volyňská 

Usnesení č. 5507/2018 (111/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, správa České Budějovice. 

Předmětem smlouvy je vzájemná právní úprava práv a povinností v souvislosti se společným 

výkonem zadavatelských činností dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách 

v platném znění stavby: „I/4 Strakonice – Volyňská“. Dále je předmětem smlouvy rozdělení 

financování dle stavebních objektů, kdy ŘSD ČR bude financovat komunikaci a ul. vpusti a 

město Strakonice rekonstrukci kanalizace, rekonstrukci vodovodu, rekonstrukci chodníku a 

VO. 

II. Pověřuje 

starostu města uzavřením předmětné smlouvy o spolupráci včetně uvedení předpokládaného 

termínu realizace. 

III. Souhlasí 

s tím, že podmínky smlouvy budou upřesněny na dalším jednání. 

 

17) POHL cz, a.s. Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČ 25606468, DIČ CZ25606468 - žádost 

o pronájem pozemku  – vyhlášení záměru  

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

18) Žádost o změnu termínu odevzdání projektové dokumentace stavby „Regenerace 

Mlýnské ulice, Strakonice“ 

Usnesení č. 5508/2018 (111/1)  

Rada města po projednání 

I. Doplňuje 

usnesení RM č. 5221/2018, týkající se zpracování Prováděcí projektové dokumentace na 

realizaci akce „Regenerace veřejných prostranství v ulici Mlýnská – východní část, Strakonice“ 

o následující termíny odevzdání dokumentace: 

 Dokumentace pro územní řízení do 30.11.2018 

 Dokumentace pro stavební povolení do 31.1.2019 

 Prováděcí dokumentace do 28.2.2019 
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1) Zrušení věcného břemene v souvislosti s kanalizační přípojkou na  pozemku p.č. 

1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic 

Usnesení č. 5509/2018 (111/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

se zrušením služebnosti zřízené na základě Smlouvy o zřízení služebnosti ze dne 3.5.2015 

mezi  městem Strakonice a žadateli v souvislosti se stavbou „Kanalizační přípojka pro 

pozemek p.č. 1269/125, Dražejov“. Služebnost bude zrušena bezúplatně. 

 

2) I/22 Strakonice, dodatek č. 1 

Usnesení č. 5510/2018 (111/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

v návaznosti na usnesení č. 5368/2018 ze dne 5.9.2018 s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě 

o  dílo č. č. 2017-00071 ze dne 9.1.2017 na realizaci stavby: „I/22 Strakonice“, mezi ŘSD ČR 

(objednatelem č. 1), městem Strakonice (objednatelem č. 2) 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 

tohoto dodatku bude následující:  

- Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Podčlánku 

1.1.3.10 VOP/ZOP. Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo, se 

mění následující údaje takto: Doba pro uvedení do provozu dle podčlánku 1.1.3.10: Do 

27.9.2018. 

- Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s prosloužením Doby pro uvedení  

do provozu neuplatňuje žádný další nárok na dodatečnou platbu. Nárok na dodatečnou platbu 

byl již vypořádán v ZBV č. 1. 

II. Pověřuje 

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

 

3) Uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-446 ze dne 21.12.2012 uzavřené 

mezi městem Strakonice a org. STARZ Strakonice 

Usnesení č. 5511/2018 (111/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě  o výpůjčce č. 2012-446 ze dne 21.12.2012, jehož 

předmětem bude  upřesnění předmětu výpůjčky, uvedeného v dodatku č. 1 ke Smlouvě  o 

výpůjčce č.    2012-446, který byl uzavřen dne 13.10.2014, a to následujícím způsobem: 

- původní stav:  

Areál „bývalé ZŠ Lidická“: 

 - tělocvična v budově čp. 194 na pozemku p.č. st. 227 

 - tělocvična v budově čp. 193 na pozemku p.č. st. 228, vše v k.ú. Strakonice, obec  

 Strakonice. 

- aktuální stav: 

Areál „bývalé ZŠ Lidická“: 

 - tělocvična v budově čp. 194 na pozemku p.č. st. 227 

- budova čp. 193 na pozemku p.č. st. 228, včetně spojovacího krčku s budovou   čp. 

194 

- pozemek p.č. 31/1 o výměře 104 m2 
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- pozemek p.č. 31/2 o výměře 301 m2 

- pozemek p.č. 32/1 o výměře 494 m2,  vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušného dodatku. 

 

1) žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5512/2018 (111/1b)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B26 

o  velikosti 1+0 a výměře 33,02 m2, s žadatelkou, a to ke dni 31.10.2018. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody. 

 

3. Starosta 

 Poskytnutí daru za účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci 

Usnesení č. 5513/2018 (111/2)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí   

s uzavřením darovacích smluv se třemi osobami (žadatelé A,B,C) v tíživé životní situaci, 

jejichž identifikační údaje nejsou s ohledem na zpracování citlivých osobních údajů výslovně 

uvedeny v tomto usnesení a jsou uloženy na sekretariátu starosty města Strakonice, přičemž 

předmětem daru je ve třech případech poskytnutí finanční částky vždy ve výši 20.000 Kč. 

II. Souhlasí   

s uzavřením darovací smlouvy jedné osobě (žadatel D) v tíživé životní situaci, jejíž 

identifikační údaje nejsou s ohledem na zpracování citlivých osobních údajů výslovně uvedeny 

v tomto usnesení a jsou uloženy na sekretariátu starosty města Strakonice, přičemž předmětem 

daru je poskytnutí finanční částky ve výši 10.000 Kč.  

III. Pověřuje  

starostu města podpisem výše uvedených darovacích smluv. 

IV. Nesouhlasí 

s poskytnutím daru osobě (žadatel E) v tíživé životní situaci, jejíž identifikační údaje nejsou 

s ohledem na zpracování citlivých osobních údajů výslovně uvedeny v tomto usnesení a jsou 

uloženy na sekretariátu starosty města Strakonice. 

 

 PREVENT 99, z.ú., Heydukova 349, Strakonice – žádost o finanční příspěvek 

Usnesení č. 5514/2018 (111/2)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s poskytnutím finančního příspěvku PREVENT 99, z.ú., Heydukova 349, Strakonice na přímé 

náklady na mzdu pro pedagoga v rámci tzv. „doučovacího programu“ z důvodu nedostatku 

finančních prostředků. 

 

4. Odbor dopravy 

 Zápis z 24. jednání dopravní komise města Strakonice dne 11.9.2018 

Usnesení č. 5515/2018 (111/3)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 24. jednání dopravní komise konané dne 11.9.2018. 
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 Kamenné lavičky na Velkém náměstí  

Usnesení č. 5516/2018 (111/3)  

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

majetkovému odboru a architektovi města zjistit výši nákladů potřebných na realizaci opěráků 

u laviček na Velkém náměstí.  

 

 Výjezd z Vodárenské ulice, Habeš  

Usnesení č. 5517/2018 (111/3)  

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

majetkovému odboru zajistit osazení obrubníků podél části ulice Blatenská.  

 

 Příjezdová komunikace k Bažantnici  

Usnesení č. 5518/2018 (111/3)  

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

majetkovému odboru zjistit výši nákladů potřebných na realizaci závory a její nasvětlení 

v lokalitě Bažantnice.  

 

5. Finanční odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Rozpočtová opatření  č. 125 - 133 

Usnesení č. 5519/2018 (111/4)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO č. 125  ve výši 43.000 Kč 

Navýšení rozpočtu výdajů města na podporu MHD ve Strakonicích. Finanční prostředky budou 

použity na doplatek ztráty na linkách PAD (příměstské linkové dopravy) v souladu s uzavřenou 

smlouvou č. 2018-00063, schválenou radou města dne 24.01.2018, usnesením č. 4476/2018. 

Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje              600 – 2292 – 5193 

   financování                            8115 

RO  č. 126  ve výši  144.000 Kč 

Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace STARZ Strakonice. Finanční 

prostředky budou použity na nutné opravy zařízení sportovišť. Rozpočtové opatření bude kryto 

příjmy z pronájmu pozemků. 

Rozpočtová skladba – výdaje   1083 – 3412 – 5331   

    příjmy               3639 – 2131     

RO  č. 127  ve výši  71.960 Kč 

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na položce opravy a údržba budov základních škol  

na likvidaci pojistné události - opravu omítek v ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, kdy v květnu 2017 

v důsledku přívalového deště prasklo kanalizační potrubí a došlo k zaplavení školní jídelny, 

školní kuchyně a skladu potravin. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění. 

Rozpočtová skladba – výdaje    777 – 3113 – 5171   

    příjmy              3639 – 2322     

RO  č. 128  ve výši  16.330 Kč 

Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí na likvidaci pojistné události - odtěžení a 

odvezení znehodnocené zeminy na skládku. Zemina byla znehodnocena únikem nafty 



11 

 

z havarovaného nákladního automobilu v katastru obce Nemětice. Rozpočtové opatření bude 

kryto příjmy z pojistného plnění. 

Rozpočtová skladba – výdaje   402 – 3731 – 5169   

    příjmy             3639 – 2322     

RO  č. 129  ve výši  822.500 Kč 

Dotace ze SR na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí konaných 

5. a 6. října 2018. 

Rozpočtová skladba – výdaje     99 – 6115 – 5xxx  (ÚZ  98 187)   

    příjmy     99 – 0000 – 4111  (ÚZ  98 187)     

RO č. 130  ve výši 339.500 Kč 

Investiční dotace z Ministerstva vnitra z programu Podpora prevence kriminality na zajištění 

projektu „Strakonice – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“. V rámci 

projektu dojde k rozšíření systému do ulic Bezděkovská a Mírová. Spolufinancování města je 

v rozpočtu zajištěno. 

(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp. změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 30.9. 

předpoklad 
čerpání 

MP – MKDS (kamerové body 2 ks)   400,0 339,5 739,5 0,0 491,0 

    Dotace MV 0,0 339,5 339,5 0,0 339,5 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                  5311 6122 339,5 14 990  

Příjmy     4216 339,5 14 990  

RO č. 131  ve výši 20.000 Kč 

Vratka dotace Jihočeskému kraji na projekt „Oprava vnitřních kotců v útulku pro psy ve 

Strakonicích.“  Z hlediska náročnosti provedení zednických prací nemohli psi při realizaci 

projektu v opravovaných kotcích zůstat. Vzhledem k maximální obsazenosti útulku v letních 

měsících nebylo volné místo, kam psy při plánovaných opravách umístit. Z tohoto důvodu 

nebylo možné projekt v termínu zrealizovat.  

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

   výdaje           403 – 1014 – 5xxx – ÚZ 424    - 

RO č. 132  ve výši 250.000 Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Parkoviště - Beranův 

dvůr“, kde dojde k úspoře finančních prostředků oproti předpokládaným výdajům, na opravu 

komunikace pod Šibeničním vrchem.  

Rozpočtová skladba – výdaje   730 – 2212 – xxxx   +  

       výdaje   744 – 2219 – 6121    - 
RO č. 133  ve výši 20.000 Kč 

Nadační příspěvek od Nadace Partnerství na realizaci projektu „Zahradou poznání 2018“. 

Rozpočtová skladba: příjmy  403 -  3792 – 232x  

   výdaje  403 – 3792 – 5xxx  

 

2) Použití investičního fondu – MěÚSS 

Usnesení č. 5520/2018 (111/4a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb 

Strakonice ve výši 630.000 Kč na pořízení zvedáků pro přemísťování imobilních klientů 
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MěÚSS Strakonice, 1 ks do Domova pro seniory Lidická, 2 ks do Domova pro seniory 

Rybniční. 

 

3) Výběrové řízení na pronájem a podnájem  pozemků pro umístění pouťových atrakcí 

LTZ v době konání Václavské pouti  

Usnesení č. 5521/2018 (111/4a)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Zápis z výběrového řízení na pronájem a podnájem pozemků za účelem umístění pouťových 

atrakcí LTZ v době konání pouti 

II. Souhlasí 

s pronájmem části pozemku parc. č. 97/1 o výměře 11 700 m² a podnájmem pozemku parc. 

č. 100/1 o výměře 6 624 m² v  k.ú. Strakonice pro umístění pouťových atrakcí v období konání 

Václavské pouti ve Strakonicích v letech 2019, 2020, 2021 (předpoklad vždy 2. polovina 

měsíce září) žadateli za cenu 815.000 Kč za každý rok. 

 

6. Odbor rozvoje 

 Projekt "Bezpečnostní opatření realizovaná v ul. Písecká - VO, Strakonice" 

podání žádosti o dotaci a předfinancování a kofinancování projektu z prostředků 

města Strakonice 

Usnesení č. 5522/2018 (111/5)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu MAS Strakonicko na projekt "Bezpečnostní 

opatření realizovaná v ul. Písecká – VO, Strakonice" 

II. Souhlasí 

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

v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2019 na spolufinancování 

a předfinancování realizace projektu "Bezpečnostní opatření realizovaná v ul. Písecká – VO, 

Strakonice".  

 

 Projekt "Bezpečnostní opatření realizovaná v ul. Lidická - VO, Strakonice" 

podání žádosti o dotaci a předfinancování a kofinancování projektu z prostředků 

města Strakonice 

Usnesení č. 5523/2018 (111/5)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu MAS Strakonicko na projekt "Bezpečnostní 

opatření realizovaná v ul. Lidická – VO, Strakonice" 

II. Souhlasí 

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

v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2019 na spolufinancování 

a předfinancování realizace projektu "Bezpečnostní opatření realizovaná v ul. Lidická – VO, 

Strakonice".  

 

7. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 – žádost o souhlas s přijetím věcného 
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daru 

Usnesení č. 5524/2018 (111/6)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přijetím věcného daru Základní školou Strakonice, Dukelská 166 v hodnotě 990 Kč, jehož 

předmětem je kávovar Dolce Gusto. 

 

 Smlouva o poskytnutí dotace – dodatek č. 1 – TJ ČZ Strakonice, spolek – úprava 

termínu 

Usnesení č. 5525/2018 (111/6)  

Rada města po projednání 

I. Upravuje: 

usnesení č. 5224/2018, bod. č. XV. ze dne 10. 7. 2018, v části termínu konání akce.  

II. Souhlasí  

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018-00540 uzavřené mezi městem 

Strakonice a TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, Strakonice, IČO 00475921 na diplomy, 

medaile, ceny pro vítěze na tradiční nohejbalový turnaj trojic mládeže v Habeši, který se 

uskuteční 26. 8. 2018.  

III. Pověřuje  

starostu města podpisem dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění. 

 

8. MěÚSS 

 Přijetí darů 

Usnesení č. 5526/2018 (111/7)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby Domova pro seniory 

a DZR, Rybniční 1282, 386 01  Strakonice 

od firmy Kimberly-Clark, s. r. o. 

se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 93  Praha 9 

IČO: 63468816 

 

 věcný dar v celkové hodnotě 23.510,00 Kč 

 čistící pěna BODYSUN 500ml        100 ks   96,00 Kč/ks   9.600,00 Kč 

 zinková mast BODYSUN 200 ml        50 ks 129,00 Kč/ks   6.450,00 Kč 

 olej ve spreji 200 ml           50 ks  118,00 Kč/ks   5.900,00 Kč 

 vlhčené ubrousky MEDI-INN          20 ks   78,00 Kč/ks   1.560,00 Kč 

 

 věcný dar v celkové hodnotě 9.943,00 Kč 

 kosmetický balíček           30 ks     9.943,00 Kč 

II. Ukládá 

ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace. 

  

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka stolků k lůžkům pro 

MěÚSS Strakonice 2018“ 

Usnesení č. 5527/2018 (111/7a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
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s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci: „Dodávka stolků k lůžkům pro MěÚSS Strakonice 2018“. 

Pořadí nabídek: 

1. místo:  
firma Linet spol. s r.o. 

se sídlem Želevčice 5, 274 01 Slaný 

IČO: 00507814: ………………………...  celková cena s DPH 289.398,12 Kč 

2. místo:  
firma PROMA REHA s.r.o. 

se sídlem Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice 

IČO: 63219107: ………………………...  celková cena s DPH 429.194,26 Kč 

II. Souhlasí 

s uzavřením kupní smlouvy s vítězným dodavatelem na předmětnou veřejnou zakázku. 

III. Ukládá 

ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky. 

 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka zvedáků pro přemisťování 

imobilních klientů MěÚSS Strakonice 2018“ 

Usnesení č. 5528/2018 (111/7a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci: „Dodávka zvedáků pro přemisťování imobilních klientů MěÚSS 

Strakonice 2018“. 

Pořadí nabídek: 

1. místo:  
firma EUROTEC Medical s.r.o. 

se sídlem Baranova 1486/18, 130 00 Praha 3 

IČO: 27601242: ………………………...  celková cena s DPH 619.792,50 Kč 

II. Souhlasí 

s uzavřením kupní smlouvy s vítězným dodavatelem na předmětnou veřejnou zakázku. 

III. Ukládá 

ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky. 

 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka invalidních vozíků pro MěÚSS 

Strakonice 2018“ 

Usnesení č. 5529/2018 (111/7a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci: „Dodávka invalidních vozíků pro MěÚSS Strakonice 2018“ 

a souhlasí s vyloučením firmy František Vávra, místo podnikání Droužetice 3, 386 01 

Strakonice, IČO 65955919 z další účasti ve výběrovém řízení z důvodu nesplnění zadávacích 

podmínek. 

II. Souhlasí 

se zrušením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka 

invalidních vozíků pro MěÚSS Strakonice 2018“, neboť po vyloučení jediného účastníka 

výběrového řízení není žádný dodavatel, se kterým by bylo možné uzavřít kupní smlouvu. 

III. Ukládá 

ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při ukončení této veřejné zakázky. 
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9. TJ Dražejov – vyjádření k žádosti o dotaci na stavbu sportovních kabin 

Usnesení č. 5530/2018 (Bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti s žádostí o dotaci na projekt „Modernizaci sportovních kabin na sportovišti Na 

Virtě“ se zasláním následujícího vyjádření TJ Dražejov: 

 

Město Strakonice plně podporuje tuto investici v oblasti rozvoje sportovních aktivit ve 

Strakonicích a vnímá tento investiční projekt jako důležitý prvek rozvoje sportu a 

společenského vyžití v příměstských oblastech Dražejov a Střela. Město Strakonice je 

připraveno pomoci investorovi (Tělovýchovná jednota Dražejov), při hledání zajištění dalších 

finančních prostředků potřebných k dofinancování projektu mimo zdroje této investiční dotace. 

 

Odůvodnění kladného vyjádření: 

- Tělovýchovná jednota Dražejov dlouhodobě kvalitně pracuje s mládeží v oblasti 

sportovních aktivit, fotbalová mužstva dospělých aktivně a dobře reprezentují místní 

tělovýchovnou jednotu. 

- Sportovní areál „Na Virtě“ slouží pro osady Dražejov a Střela jako přirozené centrum 

sportovních a společenských akcí místních zájmových spolků a obyvatel. 

- Sportoviště je často využíváno základními školami k výuce mimo areál školy v oblasti 

sportu a zájmového využití. 

- Sportovní areál „Na Virtě“ je provozován jako bezplatné, veřejně přístupné sportoviště 

pro děti a mládež. 

- Stávající sportovní kabiny nevyhovují provozně počtu družstev, druhu hraných soutěží, 

hygienickým podmínkám a kulturní úrovni. 

- Stávající stav šaten je předmětem oprávněné kritiky občanů i sportovců. 

- Navrhovaný stav rekonstrukce je navržen úsporně, ale zároveň, aby odpovídal 

schváleným podmínkám pro sportovní přípravu a soutěže a přitom objekt sloužil i pro potřeby 

společenských akcí konaných v areálu sportoviště. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného vyjádření. 

 

 

 

 

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

        starosta                místostarosta  


