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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 

ze 126. schůze Rady města Strakonice 

konané 15. května 2019 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, Ing. Moučka   

           Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

 

Omluveni:    pí Vlasáková 

 

1. Starosta 

 Udělení Ceny starosty města Strakonice 

                                                                             Usnesení č. 6159/2019   

 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice – žádost o bezplatné užívání prostor I., II., III., 

nádvoří Strakonického hradu a letního kina za účelem realizace Charitativního běhu „Sportem 

proti rakovině“ 

                                                                             Usnesení č. 6160/2019   

 Smlouva o poskytování právních služeb se společností PARALLAX LEGAL advokátní 

kancelář, s.r.o. 

                                                                             Usnesení č. 6161/2019   

 Domácí Hospic Svaté Markéty, Radomyšlská 336, 386 01  Strakonice – plakátovací plochy 

                                                                             Usnesení č. 6162/2019   

2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                        Usnesení č. 6163/2019 – č. 6183/2019   

3. Odbor školství a CR 

 Záštita starosty města Strakonice – BONAFIDE GROUP, SE  

                                                                             Usnesení č. 6184/2019   

 Zápis z 22. jednání Komise školství ze dne 16.04.2019 

                                                                             Usnesení č. 6185/2019   

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

                                                                             Usnesení č. 6186/2019   

 Výše úplaty za předškolní vzdělávání 

                                                                             Usnesení č. 6187/2019   

 Soutěž Strakonice kvetou  

                                                                             Usnesení č. 6188/2019   

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – březen-duben 2019 

                                                                             Usnesení č. 6189/2019   

 Individuální dotace – Klub třetí armády Plzeň 

                                                                             Usnesení č. 6190/2019   

 Žádost o změnu v povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ Strakonice, 

Lidická 625  

                                                                             Usnesení č. 6191/2019   

 Individuální dotace - (osadní výbor Hajská)  

                                                                             Usnesení č. 6192/2019   

4. MŠ Lidická 625, 386 01 Strakonice 
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 Projekt Mateřské školy Strakonice, Lidická 625  „Hrou za poznáním“ – souhlas s realizací 

projektu 

                                                                             Usnesení č. 6193/2019   

5. Sociální odbor  

 Dotace – Domácí hospic sv. Markéty jako dceřiná společnost Hospic sv. Jana N. Neumanna 

o.p.s., Radomyšlská 336,  Strakonice   

                                                                             Usnesení č. 6194/2019   

 Přidělení bytu  

                                                                             Usnesení č. 6195/2019   

 Převzetí majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli panu XXX 

                                                                             Usnesení č. 6196/2019   

 Žádost o finanční podporu – Domov pro seniory Světlo, se sídlem Drhovle  44, 397 01  

                                                                             Usnesení č. 6197/2019   

6. Finanční odbor 

 Přehled přijatých dotací 

                                                                             Usnesení č. 6198/2019   

7. Odbor dopravy 

 Zápis z 27. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 16.4.2019  

                                                                             Usnesení č. 6199/2019   

 Úprava stávajícího přechodu v Písecké ulici u Mountfieldu 

                                                                             Usnesení č. 6200/2019   

 Přechod pro chodce ul. Bezděkovská – nasvícení 

                                                                             Usnesení č. 6201/2019   

 Parkoviště s parkovacím automatem v ulici Na Ohradě (u nově budovaného bytového domu 

fa. Znakon) 

                                                                             Usnesení č. 6202/2019   

8. Odbor rozvoje 

 Návrh na pořízení změny č. 6 Územního plánu Strakonice 

                                                                             Usnesení č. 6203/2019   

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Rekonstrukce podlahy 

v tělocvičně ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad“    

                                                                             Usnesení č. 6204/2019   

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Stavební úpravy kapličky Sv. 

Norberta, k.ú. Střela, parc.č. st. 80“    

                                                                                         (Odloženo)  

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Senior“    

                                                                             Usnesení č. 6205/2019   

9. OIP 

 „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Strakonice“ Registrační číslo: 

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005175 – Rozšíření spisové služby 

                                                                             Usnesení č. 6206/2019   

 Seznam objednávek 

                                                                             Usnesení č. 6207/2019   

 Příkazní smlouva pro obstarání záležitostí k zajištění zadávacího řízení pro  výběr dodavatele 

na akci „Informační systém eCulture města Strakonice“ 

                                                                                                        (Odloženo)  

10. ŽP 

 Objednávky OŽP za duben 2019 

                                                                             Usnesení č. 6208/2019   

11. MěÚSS 

 Přijetí daru 

                                                                             Usnesení č. 6209/2019   

 Rekonstrukce havarijního stavu části místní komunikace Budovatelská před domy čp. 613 a 

614 a přilehlého chodníku 
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                                                                             Usnesení č. 6210/2019   

12. Posouzení technického a ekonomického stavu spol. Teplárna Strakonice a.s. 

                                                                             Usnesení č. 6211/2019   

 

 

126. schůzi Rady města Strakonice zahájil p. starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:00 hodin v malé 

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

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 

 

1. Starosta 

 Udělení Ceny starosty města Strakonice 

Usnesení č. 6159/2019 (126/6) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s udělením Ceny starosty města Strakonice panu XXX za příkladnou reprezentaci města Strakonice a 

České republiky v motocyklových závodech. 

 

 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice – žádost o bezplatné užívání prostor I., II., 

III., nádvoří Strakonického hradu a letního kina za účelem realizace Charitativního běhu 

„Sportem proti rakovině“ 

Usnesení č. 6160/2019 (126/6) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s bezplatným užíváním prostor I., II., III., nádvoří Strakonického hradu za účelem realizace 

Charitativního běhu „Sportem proti rakovině“, který proběhne ve čtvrtek 19.9.2019 v době od 6:00 – 

14:00 hodin. 

II. Souhlasí  

s bezplatným užíváním areálu letního kina a prostoru před letním kinem během přípravy a samotné 

realizace charitativní akce, dále pak s užitím repre prostorů strakonického hradu za účelem realizace 

Charitativního běhu „Sportem proti rakovině“, který proběhne ve čtvrtek 19.9.2019 v době od 6:00 – 

14:00 hodin. 

III. Souhlasí 

s dočasným přerušením výběru poplatku za veřejné WC, umístěném na III. hradním nádvoří za účelem 

realizace Charitativního běhu „Sportem proti rakovině“, který proběhne ve čtvrtek 19.9.2019 v době od 

6:00 – 14:00 hodin. Podmínky vztahující se k dočasnému přerušení výběru poplatku za veřejné WC 

umístěném na III. hradním nádvoří v předmětný den, je nutno ze strany 25. protiletadlového raketového 

pluku Strakonice domluvit s příslušnými pracovníky Technických služeb Strakonice s.r.o.  

IV. Ukládá 

MěKS Strakonice uzavřít s 25. protiletadlový raketovým plukem Strakonice příslušnou smlouvu dle 

části bodu I. a II.  

 

 Smlouva o poskytování právních služeb se společností PARALLAX LEGAL advokátní 

kancelář, s.r.o. 

Usnesení č. 6161/2019 (126/6) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Strakonice jako klientem a 

společností PARALLAX LEGAL advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Lazarská 1719/5 Praha 1, IČ 

27134482, jako advokátem, jejímž předmětem je poskytování právních služeb městu Strakonice ve 

věcech souvisejících s jeho korporátními záležitostmi v těch korporacích, v nichž má město Strakonice 

majetkovou účast, za dohodnutou smluvní časovou odměnu ve výši 

2.300 Kč bez DPH za každou započatou hodinu práce advokáta (nejvýše však do vyčerpání limitu 

200.000 Kč bez DPH). 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy o poskytování právních služeb. 
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 Domácí Hospic Svaté Markéty, Radomyšlská 336, 386 01  Strakonice – plakátovací plochy 

Usnesení č. 6162/2019 (126/6a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podporou ze strany Městského kulturního střediska Strakonice pro Domácí Hospic Svaté Markéty, 

Radomyšlská 336, 386 01  Strakonice spočívající v bezplatných či zvýhodněných: 

- výlepech pozvánek na kulturní a jiné akce 

- využívání kulturního přehledu MěKS Strakonice 

- spolupráce na kulturních a společenských akcích, konaných v prostorách, které MěKS 

Strakonice spravuje či využívá a podobných aktivitách 

Výši slev vztahující se k výše uvedenému, je oprávněn určit ředitel MěkS pan František Christelbauer. 

 

2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 

1) žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 6163/2019 (126/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 001 o velikosti 3+1 a výměře 74,10 m2, s paní 

XXX. 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. Součástí nájemní smlouvy bude 

ustanovení, že nájemce uhradí nájemné za bezesmluvní užívání předmětné bytové jednotky za období 

od 1.5.2019 do 31.5.2019. 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 

4.446,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. 

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

která činí 13.338,- Kč. Kauce bude složena na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, 

v.s. 0030400105, spravovaný TS Strakonice, s.r.o., a to následujícím způsobem: První část jistoty ve 

výši 2.223,- Kč bude složena před podpisem nájemní smlouvy, další část pak bude hrazena v měsíčních 

splátkách ve výši 2.223,- Kč vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Bude se jednat o 5 splátek. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

2) žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 6164/2019 (126/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 025 o velikosti 3+kk a výměře 58,30 m2, s paní 

XXX. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc 

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). Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení, že nájemce uhradí nájemné  za bezesmluvní 

užívání předmětné bytové jednotky za období od 1.5.2019 do 15.6.2019. 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 3.532,- Kč.  

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

která činí 10.596,- Kč. Kauce bude složena na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, 

v.s. 0139202504, spravovaný TS Strakonice, s.r.o., a to následujícím způsobem: První část jistoty ve 

výši 2.649,- Kč bude složena před podpisem nájemní smlouvy, další část pak bude hrazena v měsíčních 

splátkách ve výši 2.649,- Kč vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Bude se jednat o 3 splátky. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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3) 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 

Usnesení č. 6165/2019 (126/1) 

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 podzemního vedení STL plynovodu do pozemků 

v majetku města Strakonice p.č. 320/1, 320/367, 261/2 a 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti 

s projektovou přípravou stavby: „Rekonstrukce NTL na STL Strakonice, ul. Ptákovická, Lesní – II. 

etapa“, za částku 50,- Kč/bm. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 

Délka uložení podzemního vedení plynovodu v pozemcích v majetku města Strakonice bude stanovena 

geometrickým plánem, jenž je nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva  odpovídajícího věcnému 

břemenu. 

Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 

- V úsecích LB 49 – LB 54, LB 21 – LB 23 a LB 27 – k pozemku p.č. 320/88 bude oprava 

asfaltové komunikace provedena opět z asfaltové směsi v celé šíři vozovky. 

- Oprava podélné rýhy v asfaltové komunikaci bude provedena opět z asfaltové směsi v šířce 3m 

(tzn. v šíři 1 jízdního pruhu). Rýha v asfaltové komunikaci bude zaříznuta řezačem spár. Spára 

mezi stávajícím a novým asfaltovým krytem bude zalita asfaltovou emulzí. 

- Rýha při přechodu asfaltové komunikace bude zaříznuta řezačem spár. Oprava asfaltového 

krytu bude provedena opět z asfaltové směsi v šířce, ve které byl prováděn výkop a z obou stran 

bude oprava zvětšena minimálně o 50% šíře výkopu. Spára mezi stávajícím asfaltovým krytem 

a novým asfaltovým krytem bude zalita asfaltovou emulzí. 

- 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. Poškozené dlaždice 

budou vyměněny za nové. 

- 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 podpisem předmětné  smlouvy. 

 

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

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

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

Usnesení č. 6166/2019 (126/1) 

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 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“, za částku dle sazebníku. K této částce 

bude připočtena platná sazba DPH. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 

 

5) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odkup dřevní hmoty z lesů města 

Strakonice v období květen – červen 2019 

Usnesení č. 6167/2019 (126/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

vyhodnocení poptávkového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 

nabídek pro výběr odběratele dřevní hmoty z lesů města Strakonice v období květen – červen 2019. 
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Byla podána jediná nabídka firmou Eva Jirsová, Jaromíra Malého 2274, 397 01 Písek – Budějovické 

Předměstí, IČ: 48218031, za cenu 376.000,- Kč bez DPH, tj. za cenu 454.960,- Kč s DPH.  

II. Nesouhlasí 

s uzavřením smlouvy s firmou Eva Jirsová, Jaromíra Malého 2274, 397 01 Písek – Budějovické 

Předměstí, IČ: 48218031, za cenu 376.000,- Kč bez DPH, tj. za cenu 454.960,- Kč s DPH, termín plnění 

v průběhu měsíce května – června 2019. 

III. Souhlasí 

s prodejem dřevní hmoty jednotlivým uchazečům s následujícími podmínkami 

- jednotlivé sortimenty lze prodat i po částech  

- kupní cenu v jednotlivých sortimentech omezit nejnižší kupní cenou, která bude totožná 

s nabídnutou cenou uchazeče. 

 

6) Přehled objednávek majetkového odboru za duben 2019 

Usnesení č. 6168/2019 (126/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za duben 2019. 

 

7) ZŠ Poděbradova č.p. 882 - rekonstrukce podlahy tělocvičny  

Usnesení č. 6169/2019 (126/1) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

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

zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: 

„ZŠ Poděbradova č.p. 882 - rekonstrukce podlahy tělocvičny“ 

za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. Jiří  Urbánek , Hraniční  70 , Strakonice, IČ  73552771 

2. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. Strakonice II, Komenského 373 , 

    IČ 45023522 

3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice I, Písecká 506, IČ 45023786 

4. Radimír  Lagron Stavitelství, Únice- Hubenov 23, Strakonice, IČ 13507168 

5. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ 26101262 

II. Schvaluje 

předloženou výzvu k podání nabídek „ZŠ Poděbradova č.p. 882 - rekonstrukce podlahy tělocvičny“ 

III. Souhlasí 

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

neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „ZŠ Poděbradova č.p. 882 - 

rekonstrukce podlahy tělocvičny“ 

IV. Jmenuje 

členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  

2. člen: Ing. Jana Narovcová 

3.         člen:    Ing. Oldřich  Švehla 

4. člen: p. Jaroslav Houska  

5. člen: Mgr. Jiří  Johanes 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. náhradník: Ing. Tatiana Šamanková 

3. náhradník: Ing. Jan Blahout 

4. náhradník: p. Michal Bezpalec  

5. náhradník: Mgr. Jan Babka  

V. Ukládá 

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

VI. Pověřuje 
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vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 

veřejné zakázky. 

 

8) Žádost firmy AGATLER s.r.o. o povolení zvláštního užívání komunikace za účelem zřízení 

předzahrádky v ul. Bezděkovská pro bar č.p. 184 Strakonice, pozemek parc.č. 726/1 v k.ú. Nové 

Strakonice 

Usnesení č. 6170/2019 (126/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s povolením zvláštního užívání komunikace firmě AGATLER s.r.o. za účelem zřízení předzahrádky 

v ul. Bezděkovská před domem čp. 184 – bar, na pozemku parc.č. 726/1 v k.ú. Nové Strakonice.  

 

1) Jihočeský kraj, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice – 

darování pozemků z důvodu majetkového vyrovnání   po kolaudaci stavby „Most Lidická a 

kanalizační sběrač 1. máje, Strakonice“ 

Usnesení č. 6171/2019 (126/1a) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

souhlasit v  rámci  majetkového  vyrovnání  po kolaudaci stavby „Most Lidická a kanalizační sběrač 1. 

máje, Strakonice“, se vzájemným darováním částí pozemků, a to dle níže uvedeného: 

Jihočeský kraj daruje městu Strakonice pozemky oddělené geometrickým plánem č. 3754-29/2018 

z pozemku p.č. 1288/2 v k.ú. Strakonice, a to: 

- pozemek p.č. 1288/49 o výměře 8 m2  

- pozemek p.č. 1288/51 o výměře 4 m2 

- pozemek p.č. 1288/53 o výměře 2 m2 

- pozemek p.č. 1288/55 o výměře 6 m2 

Město Strakonice daruje Jihočeskému kraji části pozemků oddělené geometrickým plánem  č. 3754 - 

29/2018 v k.ú. Strakonice, a to: 

- pozemek p.č. 1288/52 o výměře 6 m2, oddělený z pozemku p.č. 1288/30   

- pozemek p.č. 1288/54 o výměře 8 m2, oddělený z pozemku p.č. 1288/30 

- díl  „d“ o výměře 0,49 m2 oddělený z pozemku p.č. 787/1 

- díl  „c“ o výměře 34 m2 oddělený z pozemku p.č. 787/3 

- díl  „b“ o výměře 27 m2 oddělený z pozemku p.č. 789/4 

- díl  „a“ o výměře 42 m2 oddělený z pozemku p.č. 1288/29 

(tyto díly jsou  sloučeny dle výše uvedeného geometrického plánu do nově vzniklého pozemku p.č. 

1288/50 o výměře 104 m2). 

II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy. 

 

1) ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR – žádost o souhlas s uložením vodovodních řadů do 

pozemků v majetku města Strakonice 

Usnesení č. 6172/2019 (126/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti s realizací stavby „I/22 – Strakonice“ s uložením vodovodních řadů LT 125 a ET 300 do 

pozemků v majetku města p.č.  642/8 a p.č. 1371/167 v k.ú Strakonice. 

 

2) prodloužení smlouvy  o nájmu bytu  

Usnesení č. 6173/2019 (126/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006, o velikosti 3+0 a 

výměře 88,10 m2 s paní XXX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do  30.4.2021.  

Nájemné 5.117,- Kč (dotace) 



stránka 8 (celkem 16) 

 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku. 

 

3) žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 6174/2019 (126/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. A48 o velikosti 1+0 a výměře 38,00 m2, s paní 

XXX. 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. Součástí nájemní smlouvy bude 

ustanovení, že nájemce uhradí nájemné za bezesmluvní užívání předmětné bytové jednotky za období 

od 1.5.2019 do 31.5.2019. 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 

2.033,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

4) Oprava  konstrukce  střechy zimního stadionu ve Strakonicích  

Usnesení č. 6175/2019 (126/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přímým zadáním zakázky z důvodu havarijního stavu Tesařství KP s.r.o., Střídka 2, 387 19 Čestice,  

IČ 06000983  za cenu 1 371 570,-Kč bez DPH, tj, za celkovou cenu včetně DPH 1 659 600,- Kč.  

Termín plnění: od 20.5.2019 do 20.7.2019 oprava části hlavních obloukových vazníků nad ledovou 

plochou, nižší a střední oblouk. Kompletní dokončení zakázky do 30.10.2019. Předmětem zakázky je 

realizace stavby „ Oprava  konstrukce střechy zimního stadionu ve Strakonicích“. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby  

 

5) DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. – žádost o stanovisko pronajímatele v souvislosti 

s provozovnou rockového klubu 

Usnesení č. 6176/2019 (126/1b) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zaslat výzvu společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. k vyklizení nebytového prostoru 

v objektu bez čp. na pozemku parc.č. st. 3613 v k.ú. Strakonice, jež je využíván jako rockový klub, 

nejpozději do 17.6. 2019 z důvodu realizace plánovaných protipožárních opatření. 

 

6) Žádost o úhradu poplatku za výmaz zástavního práva na část pozemku   ve vlastnictví fyzických 

osob, která je předmětem převodu na město Strakonice 

Usnesení č. 6177/2019 (126/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s úhradou nákladů spojených s výmazem zástavních práv k nemovitým věcem (poplatek bankovním 

ústavům, správní poplatek pro vklad do katastru nemovitostí), které jsou předmětem převodu na město 

Strakonice.  

 

7) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70 99 42 34,  se sídlem Dlážděná 1003/7, 

Praha 1 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s  realizací stavby: „Hajská 

vodovod“  

Usnesení č. 6178/2019 (126/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
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s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, 

a to Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70 99 42 34, se sídlem Dlážděná 1003/7, 

Praha 1 (povinný)  a městem Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, Strakonice, IČ: 00251810 

(oprávněný). Předmětem této smlouvy je zřízení a vymezení služebnosti inženýrské sítě (věcného 

břemene) ve prospěch města Strakonice (oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět na 

pozemku p.č. 163/2 v k.ú. Hajská (vlastnictví povinného) vodovodní řad v rámci stavby „Hajská 

vodovod“. Stavba je situována v obvodu ochranného pásmu dráhy České Velenice – Plzeň s křížením 

tratě v žkm 270,043. Rozsah věcného břemene na pozemku p.č. 163/2 v k.ú. Hajská 

vymezuje  geometrický plán č. 184-180452/2018. Obsahem věcného břemene je právo oprávněného 

zřídit, provozovat, opravovat a udržovat vedení vodovodního řadu na dotčeném pozemku, jakož i právo 

provádět výměnu, modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, včetně odstranění. 

Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 

14 208,-Kč + DPH v zákonné výši. Zálohová  platba  za  zřízení  věcného břemene byla uhrazena dne  

9.11.2018 ve výši 22.651,20 Kč včetně DPH. Konečná faktura se započtením zálohy bude vystavena 

povinným (SŽDC) do 10 dnů ode dne vrácení podepsané smlouvy oprávněným (město Strakonice). 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 

8) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70 99 42 34, se sídlem Dlážděná 1003/7, 

Praha 1 – Dohoda o zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 2004 – 403.  

Usnesení č. 6179/2019 (126/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s  uzavřením Dohody o zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  č. 2004 – 403, 

jejímž předmětem bylo uzavření budoucího věcného břemene v rámci stavby „Vodovod Hajská“. Stavba 

měla být realizovaná na pozemcích p.č. 163/1 a p.č. 163/2, vše v k.ú. Hajská (vlastník SŽDC, s p.).  

Zálohová faktura byla uhrazena dne 28.7.2004  ve  výši  42 245,-Kč včetně DPH. Záloha bude vrácena 

do 30 dnů ode dne doručení podepsané dohody městem Strakonice do podatelny SŽDC, s.p.. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné dohody. 

 

9) dodatek k pachtovní  smlouvě 

Usnesení č. 6180/2019 (126/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavření dodatku k pachtovní smlouvě číslo 2017-00534, uzavřenou s panem XXX,  týkající se 

vypuštění z předmětné smlouvy těchto pozemků: 

-  p.č. 1109/3 o výměře 14065 m2, 

-  p.č. 1109/5 o výměře 1649 m2  

- a dále části pozemku p.č. 1114/1 o výměře cca 15440 m2 , vše v katastrálním území Strakonice, 

- a dále v katastrálním území  Přední Ptákovice pozemku p.č. 88/3  o výměře 5437 m2, a to vše 

dohodou k 30. září 2019.  

Předmětem pachtovní smlouvy nadále zůstává užívání části pozemku  p.č. 1114/1 o výměře  cca 4200 

m2.  

Celková cena nájmu bude tedy  snížena na částku celkem na 515 Kč, a to od 1. 10. 2019.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku.  

 

10) dodatek k pachtovní  smlouvě 

Usnesení č. 6181/2019 (126/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k pachtovní smlouvě číslo 2018-00622, uzavřenou s panem XXX,  týkající se 

vypuštění z předmětné smlouvy těchto částí  pozemků: 

- p.č.  1097 o výměře cca 2500 m2,  
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- p.č. 1098/2 o výměře cca 5700 m2, 

- p.č. 1108/1 o celkové výměře 8330 m2,  

- a p.č. 1112/1 o  výměře cca 35630 m2 , vše v katastrálním území Strakonice,  a to k  30. září 

2019. 

Předmětem pachtovní smlouvy bude nadále užívání částí těchto pozemků: 

- p.č..  1097 o výměře cca 5940 m2,  

- p.č. 1098/2 o výměře cca 3800 m2, 

- a p.č. 1112/1 o  výměře cca 19000 m2, vše v katastrálním území  Strakonice.  

Celková cena nájmu bude tedy snížena na částku celkem na 8292 Kč, a to od 1. 10. 2019.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku.  

 

11) Vyhlášení záměru na pronájem 

Usnesení č. 6182/2019 (126/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášení záměru na pronájem pozemků, případně jejich částí:  

- pozemky p.č. 1109/3, p.č. 1109/5,  p.č. 1114/1, p.č. 1097, p.č. 1098/2, p.č. 1108/1, p.č. 1112/1, 

p.č. 1111/5, p.č. 1120/2, p.č. 1108/2, p.č. 1105/3, p.č. 1304/2, p.č. 1109/4 vše  v katastrálním 

území Strakonice  

- pozemky p.č. 88/3  a p.č. 88/2,  vše  katastrálním území Přední Ptákovice 

Vše o celkové výměře cca 90.000 m2  s tím, že možná nájemní smlouva bude uzavřena 

s účinností  až od 1.10.2019 a pozemky lze pronajímat i po částech.  

 

12) Agro Čejetice s.r.o., Čejetice 106, Strakonice, IČ 62501836 – dodatek k nájemní smlouvě 

Usnesení č. 6183/2019 (126/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo 2011-189, jež je uzavřena se společností Agro Čejetice 

s.r.o., Čejetice 106, IČ 62501836,  týkající se vypuštění z předmětné smlouvy těchto částí pozemků 

v katastrálním  území Strakonice:   

 p.č. 1105/3 o výměře cca 631 m2 v k.ú. Strakonice 

 p.č. 1120/2 o výměře cca 258 m2 v k.ú. Strakonice 

 p.č. 1304/2 o výměře cca 210 m2 v k.ú. Strakonice  

To je celkem snížení o výměru cca 1099 m2. Cena nájmu bude proto u nájemní smlouvy číslo 2011-

189 snížena o 66 Kč, a to k 1.10.2019.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku.  

 

Přišel Ing. Moučka 

 

3. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Záštita starosty města Strakonice – BONAFIDE GROUP, SE  

Usnesení č. 6184/2019 (126/2) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s udělením Záštity starosty města Strakonice BONAFIDE GROUP, SE, Wolkerova 965/15, 160 00 

Praha 6, IČ 29040621 nad celostátní konferencí Město budoucnosti 2019 dne 30. 9. 2019 v Praze. 

 

 Zápis z 22. jednání Komise školství ze dne 16.04.2019 

Usnesení č. 6185/2019 (126/2) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 22. jednání Komise školství ze dne 16.04.2019. 
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II. Schvaluje 

pokračování projektu „Historie Prahy z hladiny Vltavy“ pro 80 žáků třetích a čtvrtých tříd základních 

škol zřizovaných městem v předpokládané maximální částce 60.000 Kč. 

III. Odvolává 

člena Komise školství XXX na vlastní žádost. 

 

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

Usnesení č. 6186/2019 (126/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přijetím věcného daru Základní školou Strakonice, Dukelská 166 ve výši 5.804 Kč od České spořitelny 

a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, jehož předmětem je nábytek k dovybavení učebny výchovných 

poradců, ředitelny, kanceláře a vestibulu školy. 

 

 Výše úplaty za předškolní vzdělávání 

Usnesení č. 6187/2019 (126/2) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání: 

- MŠ U Parku   Kč 245 

- MŠ Šumavská   Kč 250 

- MŠ A. B. Svojsíka  Kč 255 

- MŠ Lidická   Kč 280 

- MŠ Čtyřlístek   Kč 295 

Částka je stanovena pro období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020. 

 

 Soutěž Strakonice kvetou  

Usnesení č. 6188/2019 (126/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením čtvrtého ročníku soutěže Strakonice kvetou 2019, ve které budou finančně oceněna první 

tři místa (1. místo – 3 000 Kč, 2. místo – 2 000 Kč, 3. místo – 1 000 Kč).  

 

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – březen-duben 2019 

Usnesení č. 6189/2019 (126/2) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

přehled objednávek vystavených odborem školství a cestovního ruchu  za období 1. 3.-30. 4. 2019.   

 

 Individuální dotace – Klub třetí armády Plzeň 

Usnesení č. 6190/2019 (126/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace Klubu třetí armády Plzeň, Železniční 550/28, 326 00 Plzeň, IČ 

26992183 na pohonné hmoty pro majitele zúčastněných historických vozidel květnových oslav ve 

Strakonicích dne 2. 5. 2019 ve výši 5 000 Kč.   

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  
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 Žádost o změnu v povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ Strakonice, 

Lidická 625  

Usnesení č. 6191/2019 (126/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

Lidická 625 v 1. třídě, ve 2. třídě, ve 3. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu 

dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví. 

 

 Individuální dotace - (osadní výbor Hajská)  

Usnesení č. 6192/2019 (126/2a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace panu XXX na kulturní a společenské vyžití obyvatel Hajské ve výši 

12 600 Kč. 

I. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 

 

4. MŠ Lidická 625, 386 01 Strakonice 

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Projekt Mateřské školy Strakonice, Lidická 625  „Hrou za poznáním“ – souhlas s realizací 

projektu 

Usnesení č. 6193/2019 (126/9) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s realizací projektu Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 s názvem „Hrou za poznáním“ v rámci 

výzvy MŠMT Podpora zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

– Šablony II. 

 

5. Sociální odbor  

 Dotace – Domácí hospic sv. Markéty jako dceřiná společnost Hospic sv. Jana N. 

Neumanna o.p.s., Radomyšlská 336,  Strakonice   

Usnesení č. 6194/2019 (126/3) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace Domácímu hospicu sv. Markéty jako dceřiná společnost Hospic sv. Jana N. 

Neumanna o.p.s., Radomyšlská 336,  Strakonice ve výši 50.000 Kč na náklady spojené s péčí o 

nevyléčitelně nemocné obyvatele Strakonic 

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Domácímu  hospicu sv. Markéty jako dceřiná společnost 

Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s., Radomyšlská 336,  Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí 

dotace ve výši  50.000  Kč na  náklady spojené s péčí o nevyléčitelně nemocné obyvatele Strakonic 

v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Domácímu  hospicu sv. Markéty jako 

dceřiná společnost Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s., Radomyšlská 336,  Strakonice. 

 

 Přidělení bytu  

Usnesení č. 6195/2019 (126/3) 

Rada města po projednání 

I. Ruší 
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usnesení rady města č. 5926/2019 ze dne 20.2.2019  

II. Souhlasí 
s přidělením bytové jednotky č. A41 o velikosti 1+0 a výměře 38,69 m2 panu XXX, 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 38,14 m2, přičemž k částce bude přičteno 298,00 

Kč (zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro bytovou jednotku č. A41 činí 2.205,- Kč. 

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

 Převzetí majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli panu XXX 

Usnesení č. 6196/2019 (126/3) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli panu XXX v celkové hodnotě 3.305,02 Kč 

(peněžitá hotovost zůstavitele z běžného účtu vedeného u Equa bank a.s.). 

II. Ukládá    

sociálnímu odboru provést potřebné kroky k převzetí uvedeného majetku nepatrné hodnoty  

 

 Žádost o finanční podporu – Domov pro seniory Světlo, se sídlem Drhovle  44, 397 01  

Usnesení č. 6197/2019 (126/3) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s poskytnutím finanční podpory Domovu pro seniory Světlo, se sídlem Drhovle 44, 397 01 z důvodu 

nedostatku finančních prostředků  

II. Ukládá  

sociálnímu odboru provést schválené usnesení 

 

6. Finanční odbor 

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Přehled přijatých dotací 

Usnesení č. 6198/2019 (126/4) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Přehled přijatých účelových dotací z veřejných rozpočtů za období leden – duben 2019: 

 Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Strakonice – 10 366 446,42 Kč  

 Příspěvek z úřadu práce – Asistent prevence kriminality – 46 512 Kč 

 Úroková dotace – Úpravna vody Hajská – rekonstrukce – 20 734,73 Kč 

 Dotace na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí (1. splátka) – 2 575 250 Kč 

 Průtoková dotace pro Šmidingerovu knihovnu na regionální funkce – 2 031 000 Kč 

 Průtoková dotace pro MěÚSS na podporu sociálních služeb – 22 338 600 Kč 

 Průtoková dotace pro MěÚSS na zajištění služby azylové domy – 2 026 845 Kč 

 

7. Odbor dopravy 

 Zápis z 27. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 16.4.2019  

Usnesení č. 6199/2019 (126/5) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 27. jednání  dopravní komise konané dne 16.4.2019. 

 

 Úprava stávajícího přechodu v Písecké ulici u Mountfieldu 

Usnesení č. 6200/2019 (126/5) 

Rada města po projednání 

I. Ukládá 
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majetkovému odboru zajistit projekt úpravy přechodu na Písecké ulici u Mountfieldu.  

 

 Přechod pro chodce ul. Bezděkovská – nasvícení 

Usnesení č. 6201/2019 (126/5) 

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

majetkovému odboru prověřit možnost nasvětlení přechodu v ulici Bezděkovská u PRIORU mezi 

Maximem a č.p.76. 

 

 Parkoviště s parkovacím automatem v ulici Na Ohradě (u nově budovaného bytového 

domu fa. Znakon) 

Usnesení č. 6202/2019 (126/5) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s osazením parkovacího automatu v ulici Na Ohradě na pozemek p.č. 679/13 v k.ú. Nové Strakonice (u 

nově vybudovaného bytového domu). 

II. Ukládá 

společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. osadit parkovací automat v ulici Na Ohradě  na pozemek 

p.č. 679/13 k.ú. Nové Strakonice dle pokynů odboru dopravy MěÚ Strakonice.  

 

8. Odbor rozvoje 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová. 

 Návrh na pořízení změny č. 6 Územního plánu Strakonice 

Usnesení č. 6203/2019 (126/7) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  

revokovat usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 781/ZM/2018 ze dne 27. 6. 2018  

II. 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. 6 Územního plánu Strakonice, změna č. 6 

Územního plánu Strakonice bude pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

III. Doporučuje ZM  

rozhodnout o obsahu změny č. 6 Územního plánu Strakonice – obsahem změny č. 6 Územního plánu 

Strakonice je změna funkčního využití z plochy „výroby a skladování – lehký průmysl“ na plochy 

„občanského vybavení – neveřejný zájem“ v jihozápadní části pozemku p.č. st. 2179/1 a na pozemcích 

p.č. st. 945/2, st. 945/3 a st. 945/4 vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice (viz. příloha „Obsah změny č. 

6 Územního plánu Strakonice“) 

IV. Doporučuje ZM  

souhlasit s úplnou úhradou nákladů na zpracování změny územního plánu a vyhotovení úplného znění 

územního plánu po jeho změně od navrhovatele změny Územního plánu Strakonice dle § 55a odst. 6 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

V. Doporučuje ZM  

uložit odboru rozvoje zajistit projednání předmětné změny č. 6 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 

VI. Ukládá 

odboru rozvoje předložit návrh na pořízení změny Územního plánu Strakonice na jednání Zastupitelstva 

města Strakonice 

 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Rekonstrukce podlahy 
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v tělocvičně ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad“    

Usnesení č. 6204/2019 (126/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1380/19, reg. č. 416-01-024 na realizaci projektu 

„Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad“, mezi městem Strakonice, Velké 

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

Budějovice. Výše dotace činí 735 tis. Kč. 

II. Pověřuje  

starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy. 

 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Stavební úpravy kapličky 

Sv. Norberta, k.ú. Střela, parc.č. st. 80“    

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Senior“    

Usnesení č. 6205/2019 (126/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/172/19, reg. č. 454-01-004 na realizaci projektu 

„Senior“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Jihočeským krajem, U 

Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Výše dotace činí 20 tis. Kč. 

II. Pověřuje  

starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy. 

 

9. OIP 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Ulč. 

 „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Strakonice“ Registrační číslo: 

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005175 – Rozšíření spisové služby 

Usnesení č. 6206/2019 (126/11) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přímým zadáním veřejné zakázky na dodávku licencí rozšiřujících modulů pro stávající spisovou 

službu espis společnosti ICZ, a.s.,  Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 25145444. 

II. Souhlasí 

s uzavřením licenční smlouvy se společností ICZ, a.s.,  Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 

4, IČO 25145444, na dodávku licencí rozšiřujících modulů pro stávající spisovou službu espis, za cenu 

263 100 Kč bez DPH, tj. za cenu 318 351 Kč s DPH. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné licenční smlouvy. 

 

 Seznam objednávek 

Usnesení č. 6207/2019 (126/11) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za duben 2019 

 

 Příkazní smlouva pro obstarání záležitostí k zajištění zadávacího řízení pro  výběr 

dodavatele na akci „Informační systém eCulture města Strakonice“ 

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

10. ŽP 

 Objednávky OŽP za duben 2019 
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Usnesení č. 6208/2019 (126/8) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

objednávky odboru životního prostředí za duben 2019. 

 

11. MěÚSS 

 Přijetí daru 

Usnesení č. 6209/2019 (126/10) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 pro potřeby uživatelů Domova pro seniory, Lidická 189, 386 01  Strakonice  

od firmy Perfect Distribution, a. s. 

se sídlem U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov  

IČ: 47675934, DIČ: CZ699000899  

věcný dar v celkové hodnotě 22 800 Kč, a to kosmetiku a pomůcky k osobní hygieně  

II. Ukládá 

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

 Rekonstrukce havarijního stavu části místní komunikace Budovatelská před domy čp. 

613 a 614 a přilehlého chodníku 

Usnesení č. 6210/2019 (126/10a) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

žádost o opravu části komunikace a přilehlé části chodníku před domy Budovatelská  čp. 613 a čp. 614 

alespoň vhodným recyklátem, viz důvodová zpráva mat. č.126/10a.   

 

12. Posouzení technického a ekonomického stavu spol. Teplárna Strakonice a.s. 

Usnesení č. 6211/2019 (Bez materiálu) 

Rada města po projednání 

I. Revokuje 

usnesení č. 6156/2019 ze dne 17.4.2019 v části bodu I., ve kterém:  

I. Rozhodla 

zadat posouzení technického a ekonomického stavu Teplárny Strakonice a.s. (zejména posouzení 

investic do modernizace kotlů K1 a K2 (celková cena investice, délka výstavby, finanční ztráty zpoždění 

výstavby, provozní náklady a náklady na údržbu stávajícího zařízení v porovnání s druhou variantou 

kotel INVELTU) energetickému auditorovi panu XXX za celkovou cenu 60.000,- Kč + DPH. 

II. Pověřuje 

starostu města jednáním s orgány společnosti Teplárna Strakonice a.s. ve věci zadání studie stavu 

Teplárny Strakonice a.s. (posouzení investic do kotlů K1 a K2 apod.). 

 

 

Jednání rady města ukončil starosta v 17:10 hodin. 

 

 

Datum pořízení zápisu: 16.5.2019 

Zapsala: Eva Mácková 

 

 

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

     starosta města                   místostarosta města  

Ve Strakonicích dne:        Ve Strakonicích dne: 


