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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 129. schůze Rady města Strakonice 

konané 12. června 2019 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

 

Přítomni:      7 členů RM 

           Mgr. Hrdlička – starosta  

           p. Štrébl – místostarosta  

  Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

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

            

 

Omluveni:    Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                       Usnesení č. 6288/2019 – č. 6306/2019   

2. ŽP 

 Návrh změny kultury pozemků p.č. 289, 292/1 a 315/1 v k.ú. Strakonice, lokalita 

Podskalí, z ostatní plochy na pozemky určené k plnění funkcí lesa (lesní pozemky) 

                                                                             Usnesení č. 6307/2019   

3. Finanční odbor 

 Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a založených 

organizací za rok 2018 

                                                                             Usnesení č. 6308/2019   

 Účetní závěrka města Strakonice za rok 2018 

                                                                             Usnesení č. 6309/2019   

 Darovací smlouva – 4 ks akcií 

                                                                             Usnesení č. 6310/2019   

4. OIP 

 Smlouva o výpůjčce movitých věcí č. 78/CST/2019 mezi Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových a městem Strakonice 

                                                                             Usnesení č. 6311/2019   

 Seznam objednávek 

                                                                             Usnesení č. 6312/2019   

5. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019 

                                                                             Usnesení č. 6313/2019   

6. Odbor vnitřních věcí 

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

dítěte 

                                                                             Usnesení č. 6314/2019   

7. Odbor školství a CR 

 Individuální dotace - TJ Dražejov, z.s. 

                                                                             Usnesení č. 6315/2019   

 Individuální dotace - Dechová kapela Nektarka 

                                                                             Usnesení č. 6316/2019   

 Navýšení kapacity Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 
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                                                                             Usnesení č. 6317/2019   

 Individuální dotace - TJ Fezko Strakonice, z.s. 

                                                                             Usnesení č. 6318/2019   

 Individuální dotace - Aeroklub Strakonice, z.s. 

                                                                             Usnesení č. 6319/2019   

 Individuální dotace - CTS Sluníčko Strakonice, z.s. 

                                                                             Usnesení č. 6320/2019   

 Individuální dotace - TJ ČZ Strakonice, spolek 

                                                                             Usnesení č. 6321/2019   

 Základní škola Povážská Strakonice - žádost o souhlas s přijetím věcného daru 

                                                                             Usnesení č. 6322/2019   

 Individuální dotace - Kanoistický klub Otava Strakonice, z.s. 

                                                                             Usnesení č. 6323/2019   

 Pozvánka do partnerského města Bad Salzungen 

                                                                             Usnesení č. 6324/2019   

 Pozvánka do partnerského města Lengnau 

                                                                             Usnesení č. 6325/2019   

8. Sociální odbor  

 Dotace – Oblastní odbočka SONS,  Stavbařů 213, Strakonice   

                                                                             Usnesení č. 6326/2019   

 Oprava usnesení - dotace – Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s., Radomyšlská 336,  

Strakonice   

                                                                             Usnesení č. 6327/2019   

 Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví  

                                                                             Usnesení č. 6328/2019   

9. Tajemník – úsek personalistiky 

 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období I. pololetí 2019 

                                                                             Usnesení č. 6329/2019   

10. ZŠ Povážská, Strakonice 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka a 

montáž interaktivního panelu" 

                                                                             Usnesení č. 6330/2019   

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka a 

montáž PC učebny" 

                                                                             Usnesení č. 6331/2019   

11. MŠ Šumavská, Strakonice 

 Projekt MŠ Šumavská "Krásně je na světě, doma i ve školce´" - souhlas s podáním 

žádosti o dotaci" 

                                                                             Usnesení č. 6332/2019   

12. MěKS  

 Souhlas s čerpáním z investičního fondu MěKS Strakonice 

                                                                             Usnesení č. 6333/2019   

 Problematika nedodržování zákazu kouření v objektu Na Mravenčí skále 

                                                                             Usnesení č. 6334/2019   

13. TC Přádelna Strakonice s.r.o. 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, Velké nám. 2, 386 01 

jako jediného akcionáře společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o. se sídlem Na 

Dubovci 140, 386 01 Strakonice,     IČ: 05879841 v působnosti valné hromady 
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                                                                             Usnesení č. 6335/2019   

14. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s. 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, Velké nám. 2,  386 01 

jediného akcionáře společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. se sídlem 

Podskalská 324, 386 01 Strakonice, IČ: 26068273 v působnosti valné hromady - Zpráva 

Dozorčí rady společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s.za rok 2018. 

                                                                             Usnesení č. 6336/2019   

 

 

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

v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 

jednání. 

 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 

1) Přehled objednávek majetkového odboru za květen 2019 

Usnesení č. 6288/2019 (129/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za květen 2019. 
 

2) Žádost o opravu komunikace před domem na části pozemku města Strakonice p.č. 

484/13 v k.ú. Nové Strakonice a o připojení tohoto objektu na městský vodovod a 

kanalizaci 

Usnesení č. 6289/2019 (129/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci o provedení opravy stávající komunikace asfaltem na části pozemku města 

Strakonice p.č. 484/13 v k.ú. Nové Strakonice, která se nachází před domem a pozemkem a o 

možnosti řešení přivedení městského  vodovodu a kanalizace k objektu žadatelů. 

II. Nesouhlasí 

s provedením opravy stávající komunikace asfaltem na části pozemku města Strakonice p.č. 

484/13 v k.ú. Nové Strakonice, která je před domem a pozemkem. Odhad nákladů na provedení 

opravy komunikace délky cca 60 - 70 m asfaltem tl. 6 cm je cca 150.000,- Kč včetně DPH. 

III. Nesouhlasí 

v současné době s přivedením městského vodovodu a kanalizace k objektu a to vzhledem 

k tomu, že se jedná se o rozsáhlou investici (odhad nákladů cca 14.500.000,- Kč včetně DPH). 

 

3) DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. – žádost o stanovisko pronajímatele 

v souvislosti s provozovnou rockového klubu 

Usnesení č. 6290/2019 (129/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2018-00024 ze dne 16.4.2018 mezi městem 

Strakonice a společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., jehož předmětem 

budou níže uvedené úpravy: 

- dohoda pronajímatele a nájemce o prominutí nájemného dle výše uvedené nájemní smlouvy 

po celou dobu, po kterou nájemce nebude předmět nájmu užívat z důvodu provádění  



stránka 4 (celkem 16) 

 

plánovaných protipožárních opatření v souladu s vypracovaným požárně bezpečnostním 

řešením objektu  

- závazek pronajímatele k předání předmětu nájmu zpět do užívání nájemci bezprostředně po 

realizaci plánovaných protipožárních opatření. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušného dodatku.  

 

4) Pozemky pro konání poutí „CIRKUSPLAC“ 

Usnesení č. 6291/2019 (129/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí   

dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci čj. 203 Ex 12401/18-45 

týkající se dražby id. 1/9 pozemků parc.č. 100/1 a parc.č.100/3 v kat. území Strakonice.  

II. Ukládá  

majetkovému odboru informovat o nemožnosti účasti na dražbě příslušného soudního 

exekutora.  

 

5) Nájemní smlouva č. 2011-189 s Agro Čejetice s.r.o. – dodatek 

Usnesení č. 6292/2019 (129/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2011-189 uzavřené s Agro Čejetice s.r.o., IČ 

62501836, se sídlem Čejetice 106, 38601 Strakonice, jehož předmětem bude navýšení 

nájemného na 3.000,- Kč /ha/rok.  

II. Pověřuje  

starostu města uzavřením a podpisem předmětného dodatku.   

 

6) Agro Čejetice s.r.o., IČ: 62501836, se sídlem Čejetice 106 - žádost  o uzavření pachtovní 

smlouvy na pacht pozemků p.č. 1091/2 o výměře   14 305 m2 v k.ú. Strakonice a p.č. 113/1 

o výměře 10 406 m2 v k.ú. Přední Ptákovice – vyhlášení záměru  

Usnesení č. 6293/2019 (129/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pacht zemědělských pozemků  p.č. 1091/2  o výměře  14 305 m2  v k.ú. 

Strakonice  a p.č. 113/1 o výměře 10 406 m2 v k.ú. Přední Ptákovice.  

 

7) žádost o zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 532/39 o výměře      2876 m2 v k.ú. 

Strakonice dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění 

Usnesení č. 6294/2019 (129/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí,  

že předkupní právo ve prospěch města Strakonice dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. k pozemku 

p.č. 532/39 o výměře 2876 m2 v k.ú. Strakonice zaniklo dle § 101 odst. 8 zákona č. 183/2006 

Sb.  uplynutím 3 – měsíční lhůty, ve které město Strakonice jako oprávněný nezaslalo povinným 

z předkupního práva odpověď na nabídku k odkoupení předmětného pozemku z důvodu 

nemožnosti projednání záležitosti v zastupitelstvu města.   

II. Ukládá  

majetkovému odboru v  souladu s § 101 odst. 9 vydat  povinnému  (vlastníkovi   pozemku p.č. 

532/39 v k.ú. Strakonice) potvrzení o zániku výše uvedeného předkupního práva.  
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III. Revokuje 

usnesení č. 5980/2019 (121/1a) ze dne 6.3.2019. 

 

8) „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“ – změnové listy č. 17 a 

č. 19 

Usnesení č. 6295/2019 (129/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

přehled změnových listů v rámci realizace stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a 

modernizace – jímání vody“ 

II. Souhlasí 

se změnovými listy č. 17 (Doplnění měření jímané vody z řeky Otavy do infiltračních kanálů), 

a  č. 19 (Změna rozměrů melioračních tvárnic nátokového a vsakovacích kanálů) 

III. Souhlasí 

na základě změnových listů č. 17 a č. 19, s navýšením  finančního plnění v rámci stavby: „ÚV 

Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“ o částku 943.607,- Kč bez DPH. 

Celková cena díla bude následně stanovena na základě předložení kompletních  změnových 

listů. 

IV. Pověřuje 

starostu města podpisem výše uvedených změnových listů a dále k následnému uzavření 

předmětného dodatku č.12. 

 

9) Smlouva o připojení k distribuční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,,V.O. 

Bažantnice “ 

Usnesení č. 6296/2019 (129/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě  E.ON.  Distribuce a. s., pro odběrné 

místo  ,,Příjezdová komunikace Bažantnice“. 

II. Souhlasí 

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

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

10) Smlouva o připojení k distribuční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,, Veřejné 

osvětlení komunikace k Hajské“  

Usnesení č. 6297/2019 (129/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě  E.ON.  Distribuce  a. s., pro odběrné 

místo „Veřejné osvětlení komunikace k Hajské“. 

II. Souhlasí 

se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 8000,- Kč s DPH. 

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 
11) Smlouva o připojení k distribuční soustavě E.ON. – navýšení hodnoty hl. jističe z 40 

A na  80 A pro odběrné místo ,,Zásuvkové rozvaděče III. hradní nádvoří“  
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Usnesení č. 6298/2019 (129/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě E.ON  Distribuce  a. s., pro odběrné 

místo ,,Zásuvkové rozvaděče III. hradní nádvoří“. 

II. Souhlasí 

se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 20.000,- Kč 

s  DPH. 

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

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

se stavbou „Polyfunkční dům Bezděkovská“  

Usnesení č. 6299/2019 (129/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

v souvislosti se stavbou „Polyfunkční dům Bezděkovská“ s doplněním usnesení RM 

č.  6125/2019 ze dne 17.4.2019 o následující souhlas:  

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 

společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., kterou se smluvní strany zavazují uzavřít 

smlouvu o věcném břemeni pro uložení podzemního komunikačního vedení, a to i do pozemku 

v majetku města Strakonice p.č. 633/4 v k.ú. Nové Strakonice. 

 

2) Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce komunikace Šv. 

Dudáka, Strakonice“ 

Usnesení č. 6300/2019 (129/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo se společností „ZNAKON, SILNICE GROUP – 

Šv. Dudáka“, vedoucí sdružení ZNAKON a.s., Sousedovice 44, Strakonice, v souvislosti 

se stavbou: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“. Předmětem tohoto dodatku 

je navýšení ceny díla o 222.876,85 Kč bez DPH. Cena díla tedy činí 39.360.318,43 Kč 

bez  DPH, tj. 47.625.985,30 Kč vč. DPH. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku.  

 
3) Darovací smlouva – movitý majetek z MÚSS Strakonice 

Usnesení č. 6301/2019 (129/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice a spolkem Kotva při strakonické 

nemocnici,  z.s., Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice, IČ: 069 71 946,  jejímž 

předmětem bude darování níže uvedeného movitého majetku vyřazeného v org. Městský ústav 

sociálních služeb Strakonice: 

- stolek dřevěný k lůžku – 31 ks poř. cena á 8.960,03 Kč, r. poř. 2001 

- stolek k lůžku dřevěný s jídelní deskou - poř. cena 8.200,10 Kč, r. poř. 2006 

- stolek k lůžku dřevěný s jídelní deskou - 2 ks poř. cena á 8.070,30 Kč, r. poř. 2006 

- stolek k lůžku dřevěný s jídelní deskou - 7 ks poř. cena á 8.109,10 Kč, r. poř. 2005. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
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4) Žádost Asociace jihočeských rodin,  z.s., Palackého sady 68, Písek 

Usnesení č. 6302/2019 (129/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s tím, aby město Strakonice potvrdilo Prohlášení o partnerství, pro žadatele o dotaci Asociaci 

jihočeských rodin z.s., Palackého sady 68, Písek, IČ: 04564251, v souvislosti s realizací 

projektu financovaného z ESF, konkrétně se jedná o dotaci na zřízení - vznik nové dětské 

skupiny (na rekonstrukci stávajících prostor v objektu Tovární čp. 220 ve Strakonicích),                

a dále na provoz na 5 pololetí až do 30.6.2022. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušného souhlasu. 

 

5) Stavba: „I/22 Dražejov průtah – Strakonice“ – oprava komunikace a chodníků na 

pozemcích města Strakonice 

Usnesení č. 6303/2019 (129/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s oslovením pouze firmy ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055 k podání 

nabídky na realizaci oprav komunikací „I/22 Dražejov průtah – Strakonice“, Nový Dražejov 

(vjezdy, napojení komunikace), Chodník u zastávky BUS – N. Dražejov, Opravy chodníků – 

Dražejov. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 

26018055, na provedení oprav komunikací „I/22 Dražejov průtah – Strakonice“, Nový 

Dražejov (vjezdy, napojení komunikace), Chodník u zastávky BUS – N. Dražejov, Opravy 

chodníků – Dražejov, za cenu 667.994,88 Kč bez DPH, tj. za cenu 808.273,81 vč. DPH. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy 

 

6) Žádost o stanovisko vlastníka místních komunikací  - vedení objízdných tras po MK 

v rámci realizace staveb: „Financování silnic II. a III. třídy z rozpočtu SFDI v roce 2019“ 

– stavba: „Rekonstrukce silnice III/02220 Starý Dražejov – Strakonice“ 

Usnesení č. 6304/2019 (129/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s řešením uzavírky, objížďky v zastavěném území města a s vedením objízdných tras po MK 

města Strakonice v rámci realizace staveb: „Financování silnic II. a III. třídy z rozpočtu SFDI 

v roce 2019“ – pro stavbu: „Rekonstrukce silnice III/02220 Starý Dražejov – Strakonice“ 

Před uzavřením silnice III/02220 Starý Dražejov – Strakonice bude proveden pasport místních 

komunikací ve vlastnictví města Strakonice, po kterých budou vedeny objízdné trasy, a po 

skončení objížďky bude proveden další pasport těchto MK a místa, která budou poškozena, 

budou zhotovitelem opravena.  

 
7) Žádost o uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostorů 

Usnesení č. 6305/2019 (129/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s ukončením nájemní smlouvy č. 01-125 uzavřené dne 8.4.2002 mezi městem Strakonice              

a panem XXX, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů o výměře 24 m2 v objektu 

Zimního stadionu, Na Křemelce 512 ve Strakonicích, a sice dohodou ke dni 30.6.2019. 
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II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné dohody. 

 

8) Žádost o vyjádření v souvislosti s umístěním výsuvného sloupku pro zajištění vjezdu do 

domu čp. 220 na Velkém náměstí 

Usnesení č. 6306/2019 (129/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s umístěním výsuvného sloupku o průměru 275 mm včetně obetonovaného ochranného pouzdra 

na pozemku p.č. 1288/3 v k.ú. Strakonice před vjezd do domu čp. 220 na Velkém náměstí. 

II. Souhlasí  

v souvislosti s umístěním výsuvného sloupku pro zajištění vjezdu  s uložením přípojného 

elektrického kabelu  pro ovládání sloupku a indukčního detektoru vozidel do pozemku p.č. 

1288/3 v k.ú. Strakonice, dle sazebníku. 

III. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné dohody. 

 
2. ŽP 

 Návrh změny kultury pozemků p.č. 289, 292/1 a 315/1 v k.ú. Strakonice, lokalita 

Podskalí, z ostatní plochy na pozemky určené k plnění funkcí lesa (lesní pozemky) 

Usnesení č. 6307/2019 (129/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

se změnou kultury pozemků p.č. 289, 292/1 a 315/1 v k.ú. Strakonice, lokalita Podskalí, 

z ostatní plochy na lesní pozemky. 

II. Pověřuje  

starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem žádosti O rozhodnutí v pochybnosti, zda se 

jedná či nejedná o les, která bude adresována Městskému úřadu Strakonice, odboru životního 

prostředí, orgánu státní správy lesů a dále podpisem žádosti O zařazení lesních pozemků do 

kategorie lesů zvláštního určení - lesy příměstské a lesy se zvýšenou rekreační funkcí, která 

bude adresovaná Krajskému úřadu pro Jihočeský kraj, Odboru životního prostředí, zemědělství 

a lesnictví. 

III. Ukládá 

odboru životního prostředí připravit potřebné podklady pro podání výše uvedených žádostí.  

 

3. Finanční odbor 

 Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a 

založených organizací za rok 2018 

Usnesení č. 6308/2019 (129/3) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí    

celoroční hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací za rok 2018 

bez výhrad. 

II. Doporučuje ZM   

souhlasit celoročním hospodařením města Strakonice a jím zřizovaných a založených 

organizací za rok 2018 bez výhrad. 

 

 Účetní závěrka města Strakonice za rok 2018 
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Usnesení č. 6309/2019 (129/3) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

účetní závěrku města Strakonice za rok 2018. 

II. Doporučuje ZM   

schválit účetní závěrku města Strakonice za rok 2018. 

 

 Darovací smlouva – 4 ks akcií 

Usnesení č. 6310/2019 (129/3) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením darovací smlouvy mezi dárcem a obdarovaným městem Strakonice, Velké náměstí 

2, IČ: 00251810, jejímž předmětem je bezplatný převod vlastnického práva k cenným papírům 

– 4 kusům akcií emitenta Teplárny Strakonice, a.s. Obdarovaný uhradí dárci veškeré náklady 

spojené s převodem předmětných cenných papírů. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 

 

4. OIP 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Ulč. 

 Smlouva o výpůjčce movitých věcí č. 78/CST/2019 mezi Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových a městem Strakonice 

Usnesení č. 6311/2019 (129/4) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce movitých věcí č. 78/CST/2019 mezi Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, jako půjčitelem, a městem Strakonice, jako vypůjčitelem, jejímž 

předmětem je soupis movitých věcí v Čl. I (plechové skříně a regály)  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce movitých věcí č. 78/CST/2019, uvedených v Čl. 

I smlouvy 

 

 Seznam objednávek 

Usnesení č. 6312/2019 (129/4) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za květen 2019 

 

5. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019 

Usnesení č. 6313/2019 (129/5) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019 

 

6. Odbor vnitřních věcí 

 Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při 

narození dítěte 



stránka 10 (celkem 16) 

 

Usnesení č. 6314/2019 (129/6) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

žadatelům. 

 

7. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Individuální dotace - TJ Dražejov, z.s. 

Usnesení č. 6315/2019 (129/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace TJ Dražejov, z. s., Virtova 23, 386 01 Strakonice,  

IČ 60650796 na dětský den v Dražejově dne 21. června 2019 ve výši 3 000 Kč. Dotace nesmí 

být použita na úhradu občerstvení.  

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  

 

 Individuální dotace - Dechová kapela Nektarka 

Usnesení č. 6316/2019 (129/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace žadateli na pořízení aparatury pro Dechovou kapelu 

Nektarka ve výši 49 980 Kč s tím, že kapela vystoupí v rámci Kulturního léta na hradě 

14.7.2019 bez nároku na honorář.   

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  

 

 Navýšení kapacity Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 

Usnesení č. 6317/2019 (129/7) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

navýšení kapacity Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 o 30 žáků na 

celkovou kapacitu 600 žáků od 01.09.2019. 

II. Ukládá 

odboru školství a CR požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení a zajistit plnění 

veškerých úkonů s tím spojených. 

 

 Individuální dotace - TJ Fezko Strakonice, z.s. 

Usnesení č. 6318/2019 (129/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace TJ Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 

Strakonice, IČ 16820088 na materiálně-technické zabezpečení akce (poháry, medaile, ceny pro 

soutěžící, výdaje na rozhodčí) Zlatý fez dne 1. 6. 2019 ve výši 15 000 Kč.   
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II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  

 

 Individuální dotace - Aeroklub Strakonice, z.s. 

Usnesení č. 6319/2019 (129/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace Aeroklubu Strakonice, z. s., V Lipkách 96, 386 01 

Strakonice, IČ 00475645 na zajištění akce (pořadatelské zabezpečení, ozvučení akce, zajištění 

cen pro děti) dětský den na letišti dne 25. června 2019 ve výši 5 000 Kč.   

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  

 

 Individuální dotace - CTS Sluníčko Strakonice, z.s. 

Usnesení č. 6320/2019 (129/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace CTS Sluníčko Strakonice, z. s., Tržní 815, 386 01 Strakonice, 

IČ 22871365 na zajištění akce Dance show Strakonice ve dnech 7.-9. 6. 2019 ve výši 7 000 Kč.  

Dotace nesmí být použita na úhradu občerstvení. 

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  

 

 Individuální dotace - TJ ČZ Strakonice, spolek 

Usnesení č. 6321/2019 (129/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, 

IČ 00475921 na cestovné a ubytování pro starší žáky nohejbalu na MČR v Pekle nad Zdobnicí 

ve dnech 15-16. 6. 2019 ve výši 6 000 Kč.  Dotace nesmí být použita na úhradu občerstvení. 

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  

 

 Základní škola Povážská Strakonice - žádost o souhlas s přijetím věcného daru 

Usnesení č. 6322/2019 (129/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přijetím věcného daru Základní školou Povážská Strakonice ve výši 12.483 Kč od Gorstav, 

stavební společnost, s.r.o., Volyňská 121, 386 01 Strakonice, jehož předmětem je 16 ks dresů 

(trika a kalhoty) s potiskem k dovybavení tělocvičny. 
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 Individuální dotace - Kanoistický klub Otava Strakonice, z.s. 

Usnesení č. 6323/2019 (129/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace Kanoistickému klubu Otava Strakonice, z.s., Radomyšlská 

522, 38601 Strakonice, IČ: 46668152 na trička pro vítěze kategorií a technické zajištění 30. 

ročníku veřejných závodů ve vodním slalomu na Podskalí ve dnech 29.-30. června 2019 ve výši 

5 000 Kč.   

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  

 

 Pozvánka do partnerského města Bad Salzungen 

Usnesení č. 6324/2019 (Bez materiálu) 

Rada města po projednání 

I. Upravuje 

usnesení č. 5857/2019 následovně:  

Souhlasí s návštěvou německého města Bad Salzungen ve dnech 27.-30. června 2019, město 

Strakonice bude zastupovat místostarosta Josef Štrébl s doprovodem. 

 

 Pozvánka do partnerského města Lengnau 

Usnesení č. 6325/2019 (Bez materiálu) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s návštěvou švýcarského partnerského města Lengnau ve dnech od 28.8. – 1.9.2019, město 

Strakonice bude zastupovat místostarosta Josef Štrébl s doprovodem. 

 

8. Sociální odbor  

 Dotace – Oblastní odbočka SONS,  Stavbařů 213, Strakonice   

Usnesení č. 6326/2019 (129/8) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace Oblastní odbočce SONS, Stavbařů 213, Strakonice ve výši 50.000 Kč na 

provoz kontaktní kanceláře SONS pro širokou veřejnost a studenty zabývající se problematikou 

zrakově postižených – prvotní kontakt s osobou, která má problémy se zrakem.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní odbočce SONS, Stavbařů 213,  Strakonice, 

jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši  50.000  Kč na  provoz kontaktní kanceláře 

SONS pro širokou veřejnost a studenty zabývající se problematikou zrakově postižených – 

prvotní kontakt s osobou, která má problémy se zrakem v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní odbočce SONS, 

Stavbařů 213,  Strakonice. 

 

 Oprava usnesení - dotace – Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s., Radomyšlská 336,  

Strakonice   

Usnesení č. 6327/2019 (129/8) 

Rada města po projednání 

I. Opravuje 
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usnesení rady města č.6194/2019 ze dne 15.5.2019 takto: 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace Hospicu sv. Jana N. Neumanna o.p.s., Neumannova 144, 383 01 

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

Strakonic. 

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Hospicu sv. Jana N. Neumanna o.p.s., Neumannova 

144, 383 01 Prachatice, 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 Hospicu sv. Jana N. Neumanna 

o.p.s., Neumannova 144, 383 01 Prachatice.  

 

 Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví  

Usnesení č. 6328/2019 (129/8) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví ze dne 21.5.2019. 

 

9. Tajemník – úsek personalistiky 

 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období I. pololetí 2019 

Usnesení č. 6329/2019 (129/9) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

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

mimořádných úkolů v období I. pololetí roku 2019 poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových 

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

podobě uložen na úseku personalistiky a mezd MěÚ Strakonice. 

 

10. ZŠ Povážská, Strakonice 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka 

a montáž interaktivního panelu" 

Usnesení č. 6330/2019 (129/10) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

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

realizaci akce: „Dodávka a montáž interaktivního panelu“ za podmínek a v rozsahu uvedeném 

ve výzvě těmto dodavatelům: 

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

2. Jan Míka, Český Krumlov – Nádražní Předměstí, Sídliště Vyšný 117, 381 01 

3. PROFIMEDIA s.r.o., Tř. Spojenců 18, 746 01 Opava 

II. Souhlasí 

s uveřejněním výzvy na internetových stránkách Základní školy Povážská Strakonice 

v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci 

veřejné zakázky: „Dodávka a montáž interaktivního panelu.“ 

III. Jmenuje 

členy hodnotící komise ve složení: 
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1. Ing. Ulč 

2. Mgr. Tomáš Linhart 

3. Mgr. Lucie Samcová 

4. Mgr. Luboš Chroust 

5. Mgr. Dagmar Alenková 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. Ing. Ině 

2. Mgr. Zuzana Koutenská 

3. Mgr. Zdeňka Žílová 

4. Mgr. Bohumila Klasová 

5. Mgr. Zuzana Polanová 

IV. Ukládá 

řediteli Základní školy Povážská Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této 

zakázky. 

 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka 

a montáž PC učebny" 

Usnesení č. 6331/2019 (129/10) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

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

realizaci akce: „Dodávka a montáž PC učebny“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě 

těmto dodavatelům: 

1. PC CENTRUM spol. s.r.o., Žižkova 708, Příbram II, 261 01 Příbram 

2. BONUM-REPRO s.r.o., třída Národní svobody 29/17, Pražské Předměstí, 397 01 Písek 

3. NTS Computer, a.s., Bezděkovská 30, Strakonice II, 386 01 Strakonice 

II. Souhlasí 

s uveřejněním výzvy na internetových stránkách Základní školy Povážská Strakonice 

v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci 

veřejné zakázky: „Dodávka a montáž PC učebny.“ 

III. Jmenuje 

členy hodnotící komise ve složení: 

1. Ing Ulč 

2. Mgr. Tomáš Linhart 

3. Mgr. Lucie Samcová 

4. Mgr. Luboš Chroust 

5. Mgr. Dagmar Alenková 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. Ing. Ině 

2. Mgr. Zuzana Koutenská 

3. Mgr. Zdeňka Žílová 

4. Mgr. Bohumila Klasová 

5. Mgr. Zuzana Polanová 

IV. Ukládá 

řediteli Základní školy Povážská Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této 

zakázky. 

 

11. MŠ Šumavská, Strakonice 
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Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Projekt MŠ Šumavská "Krásně je na světě, doma i ve školce" - souhlas s podáním 

žádosti o dotaci" 

Usnesení č. 6332/2019 (129/11) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci  Mateřské školy Strakonice, Šumavská 264 a s realizací projektu 

s názvem „Krásně je na světě, doma i ve školce“ v rámci výzvy MŠMT Podpora 

zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  – Šablony II. 

 

12. MěKS  

 Souhlas s čerpáním z investičního fondu MěKS Strakonice 

Usnesení č. 6333/2019 (129/12) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s čerpáním z investičního fondu MěKS Strakonice na níže uvedené položky: 

Stage box Soundcraft včetně příslušenství v celkové hodnotě 99.500 Kč bez DPH 

 

 Problematika nedodržování zákazu kouření v objektu Na Mravenčí skále 

Usnesení č. 6334/2019 (129/12) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

vzhledem k opakovanému nedodržování zákazu kouření v celém objektu Na Mravenčí skále 

členy LS Radost, z.s., se zasláním výzvy členům LS Radost, z.s. k důslednému dodržování 

zákazu kouření. Na základě příkazu ředitele MěKS Strakonice ze dne 30.1.2015 je budova KZ 

Mír, ulice Kosmonautů, 386 01 Strakonice (Na Mravenčí skále) s platností od 1.2. 2015 

označena jako „nekuřácká“.  V případě nedodržení výše zmíněného zákazu kouření v dotčené 

budově bude podána výpověď ze smlouvy mezi LS Radost, z.s. a Městským kulturním 

střediskem Strakonice. 

 

13. TC Přádelna Strakonice s.r.o. 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, Velké nám. 2, 

386 01 jako jediného akcionáře společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o. se 

sídlem Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, IČ: 05879841 v působnosti valné 

hromady 

Usnesení č. 6335/2019  

Rada města po projednání přijala podle §102, odst. 2, písm. c) zákona 128/200 Sb., o obcích, 

v platném znění, ve funkci jediného společníka obchodní společnosti TC Přádelna Strakonice 

s.r.o. na svém jednání konaném výše uvedeného dne tato rozhodnutí: 

I. Schvaluje 

Účetní závěrku a výroční zprávu společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o. za rok 2018. 

II. Schvaluje 

následující návrh na rozdělení zisku: 

 Zisk po zdanění    39.360 Kč  

 Příděl do fondu zisků minulých let  39.360 Kč  

 

14. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s. 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, Velké nám. 2,  386 

01 jediného akcionáře společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 

se sídlem Podskalská 324, 386 01 Strakonice, IČ: 26068273 v působnosti valné 
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hromady - Zpráva Dozorčí rady společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar 

Strakonice a.s. za rok 2018. 

Jediným  akcionářem společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., IČ 260 

68 273, se sídlem Strakonice, Podskalská 324, PSČ 386 01, zapsané v obchodním rejstříku, 

vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1343 je město 

Strakonice IČ 002 51 810, se sídlem Strakonice, Velké náměstí 2, PSČ 386 01. 

Podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích působnost 

nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její společník. Jediným společníkem se 

rozumí v případě akciové společnosti jediný akcionář. Podle ustanovení § 102 odst. 2, písm. c) 

zákona 128/200 Sb. o obcích je radě obce vyhrazeno rozhodovat ve věcech obce jako jediného 

společníka obchodní společnosti. 

Usnesení č. 6336/2019  

Rada města Strakonice v působnosti valné hromady dle § 12 odst. 1 zákona 90/2012 Sb o 

obchodních korporacích a v souladu s § 102 odst. 2, písm. c) zákona 128/200 Sb. o obcích, jako 

jediný akcionář společnosti  DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., IČ 260 68 273: 

I. Bere na vědomí 

Zprávu Dozorčí rady společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s. za rok 2018. 

 

 

Jednání rady města ukončil starosta v 15:55 hodin. 

 

 

 

Datum pořízení zápisu: 12.6.2019 

Zapsala: Eva Mácková 

 

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička                                 Josef Štrébl  

     starosta města                   místostarosta města  

Ve Strakonicích dne:        Ve Strakonicích dne: 


