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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 134. schůze Rady města Strakonice 

konané 4. září 2019 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

 

Přítomni:      7 členů RM 

           Mgr. Hrdlička – starosta 

           p. Štrébl – místostarosta  

  Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

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

           Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

Omluveni:     
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                             Usnesení č. 6557/2019 – č. 6568/2019   

2. Sociální odbor 

 Dotace – Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice 

                                                                                    Usnesení č. 6569/2019   

 Dotace – Linka bezpečí, z.s, Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice   

                                                                                    Usnesení č. 6570/2019   

3. Tajemník  

 Plnění usnesení RM za I. pol. roku 2019 

                                                                                    Usnesení č. 6571/2019   

4. Odbor školství a CR 

 Individuální dotace – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Starý Dražejov 

                                                                                    Usnesení č. 6572/2019   

 Změna čerpání investičního fondu Základní školy F. L. Čelakovského 

                                                                                    Usnesení č. 6573/2019   

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

                                                                                    Usnesení č. 6574/2019   

 Individuální dotace – Fbc Strakonice, z. s. 

                                                                                    Usnesení č. 6575/2019   

 Individuální dotace – Fbc Strakonice, z. s. 

                                                                                    Usnesení č. 6576/2019   

 Individuální dotace – Fbc Strakonice, z. s. 

                                                                                    Usnesení č. 6577/2019   

 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek (oddíl badmintonu) 

                                                                                    Usnesení č. 6578/2019   

 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek (oddíl badmintonu) 

                                                                                    Usnesení č. 6579/2019   

 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek (oddíl volejbalu) 

                                                                                    Usnesení č. 6580/2019   

 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek (oddíl nohejbalu) 

                                                                                    Usnesení č. 6581/2019   

 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek (oddíl stolního tenisu) 

                                                                                    Usnesení č. 6582/2019   
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 Firma Rodenstock - umístění stánku 

                                                                                    Usnesení č. 6583/2019   

 Individuální dotace – Česká tábornická unie – TK Podskalí Strakonice, p.s. 

                                                                                    Usnesení č. 6584/2019   

 Individuální dotace – (CAN Production) 

                                                                                    Usnesení č. 6585/2019   

 Individuální dotace – Dům dětí a mládeže Strakonice 

                                                                                    Usnesení č. 6586/2019   

 Individuální dotace – Ostrov 1415 z. s. 

                                                                                    Usnesení č. 6587/2019   

 Individuální dotace – Prácheňáček, z. s. 

                                                                                    Usnesení č. 6588/2019   

 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek 

                                                                                    Usnesení č. 6589/2019   

5. ŽP 

 Úprava žádostí města Strakonice o čerpání neinvestiční dotace na výdaje jednotek 

SDH obcí za období od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019 

                                                                                    Usnesení č. 6590/2019   

6. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019 

                                                                                    Usnesení č. 6591/2019   

 Projekt „Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému města Strakonice“ 

– podání žádosti o dotaci a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města 

Strakonice 

                                                                                    Usnesení č. 6592/2019   

 Prezentační akce „Představení  poskytovatelů sociálních služeb“ 

                                                                                    Usnesení č. 6593/2019   

7. MěÚSS 

 Přijetí daru 

                                                                                    Usnesení č. 6594/2019   

8. Starosta 

 Umisťování volebních propagačních materiálů ve volební kampani pro opakované 

volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na den 14. 12. 2019 

                                                                                    Usnesení č. 6595/2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 

jednání. 
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1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 

1) Znakon Reality s.r.o., čp. 44, 386 01 Sousedovice, IČ 04747445, DIČ CZ04747445 – 

žádost o souhlas s podnájmem třetí osobě 

Usnesení č. 6557/2019 (134/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podnájmem třetí osobě, týkající se nájemní smlouvy číslo 07-494, uzavřené mezi městem 

Strakonice a společností Znakon Reality s.r.o., čp. 44, 386 01 Sousedovice, IČ 04747445, DIČ 

CZ04747445. 

Podnájemce je p.XXX, IČ 70512817, Strakonice, Palackého náměstí 80. 

II. Souhlasí 

s podnájmem třetí osobě, týkající se nájemní smlouvy číslo 08-189, uzavřené mezi městem 

Strakonice a společností Znakon Reality s.r.o., čp. 44, 386 01 Sousedovice, IČ 04747445, DIČ 

CZ04747445. 

Podnájemce je p. XXX, IČ 70512817, Strakonice, Palackého náměstí 80. 

 

2) 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. 6558/2019 (134/1) 

Rada města po projednání 

I. Revokuje  

usnesení č. 6179/2019 ze dne 15.5.2019, týkající se uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 2004 - 403. 

II. Souhlasí 

s  uzavřením Dohody o zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene                 

č. 2004 – 403, jejímž předmětem byl souhlas s budoucím věcným břemenem zřízeným 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 platba bez DPH ve výši 35 500 Kč bude vrácena do 30 dnů ode dne doručení 

podepsané dohody městem Strakonice do podatelny SŽDC, s.p.. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné dohody. 

 

3) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu  

Usnesení č. 6559/2019 (134/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostorů ze dne 1.12.1987 uzavřené  mezi městem 

Strakonice (původně Městský národní výbor Strakonice) a panem XX, jejímž předmětem je 

pronájem nebytových prostorů v podkroví domu v ul. U Sv. Markéty ve Strakonicích, a sice 

dohodou ke dni 31.10.2019.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné dohody. 

III. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem nebytového prostoru o výměře 27,38 m2 v podkroví domu 

v ul. U Sv. Markéty ve Strakonicích. 
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1) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků v  majetku města 

Strakonice p.č. dle KN 1269/3 a 1269/1 v  k.ú. Dražejov u  Strakonic. 

Usnesení č. 6560/2019 (134/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se stavbou „prodloužení stávajícího veřejného vodovodu pro 3 rekreační domky 

na pozemcích p.č. st. 497, 1269/92, 1269/91 a kanalizační přípojky pro rekreační domek na 

pozemku p.č. 1269/91, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic,“ s uložením vodovodu do pozemků 

v majetku města Strakonice p.č. 1269/3 a 1269/1  k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku.  

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

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

Strakonice p.č. dle KN 1269/25 a 1269/2 v  k.ú. Dražejov u  Strakonic. 

Usnesení č. 6561/2019 (134/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se stavbou „Nemovitosti na p.č. 1269/67, v k.ú. Dražejov u Strakonic“ s uložením 

nové kanalizační a vodovodní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 1269/25 a 

1269/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku. 

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

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

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

Usnesení č. 6562/2019 (134/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním odvolání proti Rozsudku Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 21. srpna 2019 čj. 

6C 282/2016-286, kterým byla zamítnuta žaloba Města Strakonice proti žalované PROTOM 

Strakonice, s.r.o. o zaplacení částky 8 170 801,50 Kč s přísl.     

 

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

Usnesení č. 6563/2019 (134/1a) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- 

Kč: 

Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264, Strakonice: 

- konvektomat Zanussi 10GN 2/1 – poř. cena 257.300,- Kč, r.poř. 1999. 

 

5) „Oprava komunikace Starý Dražejov – Virt“, na pozemcích v majetku města 

Usnesení č. 6564/2019 (134/1a) 

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: „Oprava komunikace Starý Dražejov – Virt“, na pozemcích v majetku 

města Strakonice. 

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

26018055., na realizaci: provedení opravy komunikace „Oprava komunikace Starý Dražejov – 

Virt“, za cenu 691.876,54 Kč nez DPH, tj. za cenu 837.170,62 vč. DPH. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy 

 

6) Přehled objednávek majetkového odboru za srpen 2019 

Usnesení č. 6565/2019 (134/1a) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za srpen 2019 

 

7) Výměna umělé trávy na fotbalovém hřišti Na Sídlišti – přípravné práce 

Usnesení č. 6566/2019 (134/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti s realizací akce „Výměna umělé trávy na fotbalovém hřišti Na Sídlišti“ 

s provedením přípravných prací pro zavlažovací systém fotbalových hřišť, tzn. uložení 

vodovodního potrubí pro vrt a podzemní zásobník vody, uložení kabelových chrániček pro 

napojení el. energie čerpadel vrtu a zásobníku vody, provedení řízeného podvrtu pod in-line 

oválem a atletickou dráhou. Předpokládané náklady na tyto přípravné práce jsou cca 190.000 

Kč včetně DPH. 

 
Přišel Ing. Moučka 

 

8) Ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení č. 6567/2019 (134/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s podáním výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené dne  28.1.2005 mezi městem Strakonice a 

panem XX, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu Zimního stadionu, 

Na Křemelce 512 ve Strakonicích, a to po uplynutí doby, po kterou se město zavázalo 

nevypovědět nájemní smlouvu. 

II. Ukládá  

majetkovému odboru zaslat nájemci nebytových prostorů v objektu Zimního stadionu, Na 

Křemelce 512 ve Strakonicích, panu XX, dopis upozorňující na následující skutečnosti, 

související s nájemní smlouvou uzavřenou s městem Strakonice dne 28.1.2005: 

- dnem 14.11.2019 skončí 5-letá lhůta, po kterou se město zavázalo, na základě dodatků č. 4 a 

č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 28.1.2005, nevypovědět nájemní smlouvu uzavřenou dne 

28.1.2005 

- po této době bude ze strany města nájemci podána výpověď s tříměsíční výpovědní dobou. 

V dopise bude nájemci nabídnuta možnost ukončení  nájemní smlouvy dohodou, a to tak, aby 

nájemní smlouva byla ukončena dříve, než by uběhla výpovědní doba při podání výpovědi. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné výpovědi. 

 

9) Spolek 4UM z.s. – žádost o bezplatné připojení na elektrickou energii, festival SNS – 

poskytnutí prostor 
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Usnesení č. 6568/2019 (134/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

po dobu konání kulturního festivalu Strakonice nejen sobě, tzn. od 13.9.209 do 15.9.2019, 

s bezplatným poskytnutím elektrické energie spolku 4UM z.s., a to v Rennerových sadech, v 

lokalitě pod Hvězdou a na Palackého náměstí ve Strakonicích.  

Podmínky připojení budou v lokalitě Pod Hvězdou řešeny se zástupcem majetkového odboru 

MěÚ Strakonice, v lokalitě Rennerovy sady a Palackého náměstí se zástupcem Technických 

služeb s.r.o. Strakonice. 

II. Souhlasí 

s bezplatným poskytnutím prostor v lokalitě pod Hvězdou a na Stonehange (tzv. cirkusplac) za 

účelem pořádání festivalu SNS ve dnech od 13.9. – 15.9.2019. 

III. Souhlasí 

s bezplatným poskytnutím prostor (sálu) na Mravenčí skále ve Strakonicích v sobotu 14.9.2019 

v době od 10:00 – 12:00 hodin za účelem promítání. 

IV. Ukládá 

MěKS Strakonice uzavřít se Spolkem 4UM, z.s., Borová 125, 38601 Strakonice, příslušnou 

smlouvu dle bodu III.  

 

2. Sociální odbor 

 Dotace – Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 6569/2019 (134/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40,  386 01 Strakonice ve výši 

25.000 Kč na Odbornou sociální poradnu. 

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40,  386 

01 Strakonice ve výši 25.000 Kč na Odbornou sociální poradnu v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, 

Sousedovice 40,  386 01 Strakonice.  

 

 Dotace – Linka bezpečí, z.s, Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice   

Usnesení č. 6570/2019 (134/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice ve výši 15.000 

Kč na částečné pokrytí provozu Linky bezpečí, krizové linky pro děti a mladé lidi a rodičovské 

linky, krizové linky pro rodiče, pedagogy a dospělé, kteří mají starost o dítě.   

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 – 

Bohnice ve výši 15.000 Kč na částečné pokrytí provozu Linky bezpečí, krizové linky pro děti 

a mladé lidi a rodičovské linky, krizové linky pro rodiče, pedagogy a dospělé, kteří mají starost 

o dítě  v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 

181 02 Praha 8 - Bohnice 
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3. Tajemník  

 Plnění usnesení RM za I. pol. roku 2019 

Usnesení č. 6571/2019 (134/3) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení RM za I. pol. roku 2019. 

II. Schvaluje 

vyřazení z evidence  538 splněných usnesení. 

III. Revokuje 

usnesení č.4212/2014, 0416/2015, 1033/2015, 4526/2018 v části bodu V. a X., 4894/2018, 

5357/2018, 5517/2018, 5696/2018, 5697/2018, 5698/2018, 5806/2019, 6103/2019, 6105/2019, 

6112/2019, 6113/2019, 6116/2019, 6166/2019, 6236/2019, 6265/2019  

IV. Schvaluje 

vyřazení usnesení 5791/2019, 5800/2019, 6177/2019 do evidence usnesení s trvalou platností. 

V. Schvaluje 

vyřazení usnesení 1424/2003 z evidence usnesení s trvalou platností, viz následující znění: 

8. Mapové a turistické informační centrum při CK Ciao… 

Usnesení č. 1424/2003 (44/13) – odbor školství a CR 

Rada města po projednání 

II. Souhlasí 
se vzájemnou spoluprací a s uváděním kontaktu na Mapové a informační centrum Strakonice 

při CK Ciao… v prezentacích města spolu s Městským informačním centrem Strakonice. 

VI. Ukládá  

a) tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 214 nesplněných usnesení. 

b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení. 

 

4. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Individuální dotace – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Starý Dražejov 

Usnesení č. 6572/2019 (134/4) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Starý Dražejov, 

Dražejov 38, 386 01 Strakonice, IČO 67151647 na zajištění akcí pro děti ve Starém Dražejově 

v roce 2019 (Dětský maškarní rej, Rozloučení s létem pro děti, Setkání spoluobčanů na Štědrý 

večer) ve výši 15 000 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.  

 

 Změna čerpání investičního fondu Základní školy F. L. Čelakovského 

Usnesení č. 6573/2019 (134/4) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se změnou čerpání investičního fondu Základní školy F. L. Čelakovského, kdy původní 

požadavek na pořízení myčky nádobí do školní jídelny v Jezerní ulici ve výši 250.000 Kč bude 

nahrazen nákupem fritézy, řezačky na maso a salátového bufetu v celkové maximální výši 

250.000 Kč. 
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 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 – žádost o souhlas s přijetím věcného 

daru 

Usnesení č. 6574/2019 (134/4) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přijetím věcného daru Základní školou Strakonice, Dukelská 166 ve výši 40.000 Kč od České 

olympijské a.s., Benešovská 6, 101 00 Praha, jehož předmětem je sportovní vybavení. 

 

 Individuální dotace – Fbc Strakonice, z. s. 

Usnesení č. 6575/2019 (134/4) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, 

IČO 02596938 na zajištění sportovní činnosti mládeže do 18 let v roce 2019 ve výši 49 600 Kč.  

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  

 

 Individuální dotace – Fbc Strakonice, z. s. 

Usnesení č. 6576/2019 (134/4) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, 

IČO 02596938 na úhradu nájemného tělocvičny ZŠ Povážská za rok 2019 ve výši 9 600 Kč.  

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  

 

 Individuální dotace – Fbc Strakonice, z. s. 

Usnesení č. 6577/2019 (134/4) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, 

IČO 02596938 na podporu činnosti dospělých za rok 2019 ve výši 45 000 Kč.  

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  

 

 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek (oddíl badmintonu) 

Usnesení č. 6578/2019 (134/4) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl badmintonu, Máchova 108, 

386 01 Strakonice, IČO 00475921 na podporu sportovní činnosti mládeže za rok 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 – TJ ČZ Strakonice, spolek (oddíl badmintonu) 

Usnesení č. 6579/2019 (134/4) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl badmintonu, Máchova 108, 

386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění mistrovského turnaje v badmintonu v Máchově 

ulici dne 28. 9. 2019 ve výši 6 000 Kč.  

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  

 

 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek (oddíl volejbalu) 

Usnesení č. 6580/2019 (134/4) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl volejbalu, Máchova 108, 

386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění činnosti mládeže v roce 2019 ve výši 25 000 Kč.  

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  

 

 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek (oddíl nohejbalu) 

Usnesení č. 6581/2019 (134/4) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl nohejbalu, Máchova 108, 

386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění činnosti mládeže v roce 2019 ve výši 10 000 Kč.  

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  

 

 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek (oddíl stolního tenisu) 

Usnesení č. 6582/2019 (134/4) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl stolního tenisu, Máchova 

108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění činnosti mládeže v roce 2019 ve výši 25 

000 Kč.  

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   
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III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  

 

 Firma Rodenstock - umístění stánku 

Usnesení č. 6583/2019 (134/4a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s umístěním stánku pro firmu Rodenstock ČR s. r. o., Dr. Sedláka 841/3, 339 01 Klatovy, IČO 

61173614 v rámci projektu „Zaostři na vlastní oči!“ na rampě před MěÚ Strakonice na Velkém 

náměstí dne 11. 9. 2019 od 9.00-16.00 hod. 

 

 Individuální dotace – Česká tábornická unie – TK Podskalí Strakonice,p.s. 

Usnesení č. 6584/2019 (134/4a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace České tábornické unii – TK Podskalí Strakonice, p. s., 

Podskalí 334, 386 01 Strakonice, IČO 69567441 na úhradu nájemného za letní tábořiště Kadov 

u Blatné, provoz táborové základny a odpady z tábořiště ve výši 15 000 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 – (CAN Production) 

Usnesení č. 6585/2019 (134/4a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace na materiální zajištění akce South Rocks ve dnech 11. 10.-

13. 10. 2019 ve výši 5 000 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 – Dům dětí a mládeže Strakonice 

Usnesení č. 6586/2019 (134/4a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace Dům dětí a mládeže Strakonice, Na Ohradě 417, 386 01 

Strakonice, IČO 60650834 na pokrytí honorářů umělců při akci 7. ročník mezinárodního 

festivalu South Rocks Strakonice ve výši 5 000 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.  
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 Individuální dotace – Ostrov 1415 z. s. 

Usnesení č. 6587/2019 (134/4a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace Ostrov 1415 z. s., Švandy dudáka 737, 386 01 Strakonice, 

IČO 07857217 na pořízení materiálu na opravu stropů a elektroinstalace v budově Na Ostrově 

1415 ve Strakonicích ve výši 50 000 Kč.  

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  
 

 Individuální dotace – Prácheňáček, z. s. 

Usnesení č. 6588/2019 (134/4a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace Prácheňáčku, z. s., Mírová 831, 386 01 Strakonice, IČO 

65053800 na podporu činnosti spolku ve výši 25 000 Kč.  

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. 6589/2019 (134/4a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

01 Strakonice, IČO 00475921 na podporu sportovní činnosti dospělých ve výši 50 000 Kč.  

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  
 

5. ŽP 

 Úprava žádostí města Strakonice o čerpání neinvestiční dotace na výdaje jednotek 

SDH obcí za období od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019 

Usnesení č. 6590/2019 (134/5) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

Se zrušením podání žádostí o čerpání dotace za zásahy jednotek SDHO: 

- JSDH-DOT-V2-2019-00910, JSDH Strakonice  

- JSDH-DOT-V2-2019-00913, JSDH Přední Ptákovice 

S podáním žádostí o čerpání dotace za zásahy jednotek SDHO: 

- JSDH-DOT-V2-2019-01687, JSDH Strakonice  

- JSDH-DOT-V2-2019-01403, JSDH Přední Ptákovice. 

II. Bere na vědomí 

Podepsání podaných žádostí JSDH-DOT-V2-2019-01687 a JSDH-DOT-V2-2019-01403 

starostou města Mgr. Břetislavem Hrdličkou. 
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6. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019 

Usnesení č. 6591/2019 (134/6) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019 
 

 Projekt „Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému města 

Strakonice“ – podání žádosti o dotaci a zajištění finančního krytí projektu z 

rozpočtu města Strakonice 

Usnesení č. 6592/2019 (134/6) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s předložením žádosti o finanční podporu projektu „Modernizace a rozšíření varovného 

a informačního systému města Strakonice“ do Operačního programu Životní prostředí, Prioritní 

osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Specifický cíl 1.4 – Podpořit 

preventivní protipovodňová opatření (125. výzva) 

II. Souhlasí 

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

prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na spolufinancování a předfinancování 

realizace projektu „Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému města 

Strakonice“  
 

 Prezentační akce „Představení  poskytovatelů sociálních služeb“ 

Usnesení č. 6593/2019 (134/6a) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

realizaci prezentační akce Představení  poskytovatelů sociálních služeb dne 7. října 2019 

v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice. 

II. Souhlasí 

s tím, aby akce Představení  poskytovatelů sociálních služeb byla prezentována jako akce města 

Strakonice. 
 

7. MěÚSS 

 Přijetí daru 

Usnesení č. 6594/2019 (134/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

 pro potřeby Denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, 

Ellerova 160, 386 01 Strakonice - věcný dar v celkové hodnotě 3 500 Kč, a to tricykl  

II. Ukládá 

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

8. Starosta 

 Umisťování volebních propagačních materiálů ve volební kampani pro opakované 

volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na den 14. 12. 2019 

Usnesení č. 6595/2019 (134/8) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla, 
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že ve volební kampani pro opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na 

den 14. 12. 2019 lze volební propagační materiály umisťovat na zábradlí, sloupy veřejného 

osvětlení apod. ve vlastnictví města Strakonice, a to v souladu s podmínkami uvedenými 

v usnesení Rady města Strakonice č.  1077/2004 z 22. 9. 2004, které bylo přijato v tomto znění: 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

pronajímat zábradlí, sloupy veřejného osvětlení apod. ve vlastnictví města Strakonice 

žadatelům pro umístění reklamních zařízení, jejichž umístění nepodléhá režimu obecně 

závazné vyhlášky města Strakonice o místních poplatcích. Nájemné činí 10,- Kč za každý i 

započatý m2 plochy reklamního zařízení a každý i započatý den užívání předmětu nájmu 

(celková doba nájmu může činit nejvýše 29 dnů). Smlouva o nájmu bude uzavírána ústně. 

Nájemné bude v plné výši uhrazeno před započetím užívání předmětu nájmu. 

Uzavření této nájemní smlouvy nenahrazuje příslušné povolení MěÚ – odboru dopravy. 

II. Pověřuje  

příslušné zaměstnance města Strakonice zařazené do MěÚ - odboru dopravy uzavíráním 

ústních nájemních smluv dle bodu I.). 

II. Rozhodla, 

že ve volební kampani pro opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na 

den 14. 12. 2019 lze volební inzerci otisknout ve Zpravodaji města Strakonice, a to pouze v jeho 

vydání prosinec 2019. Tato volební inzerce bude umístěna výhradně na prostřední dvoustraně, 

její velikost bude upřesněna následně a bude jednotná pro všechny subjekty, konkrétní umístění 

v rámci dvoustrany bude stanoveno v závislosti na vylosovaném pořadí volební strany 

(subjektu) na hlasovacím lístku pro předmětné opakované volby.  

Volební inzerce bude zpoplatněna dle platného ceníku inzerce. 

Konkrétní pravidla včetně grafického členění a očíslování příslušné dvoustrany budou 

zveřejněna na webových stránkách města Strakonice nejpozději do 16. 10. 2019 a rovněž budou 

zveřejněna ve Zpravodaji města Strakonice, vydání listopad 2019. 

Toto usnesení rady města představuje výjimku z usnesení Rady města Strakonice č. 5348/2018 

z 22. 8. 2018 přijatého ve věci zákazu politické propagace ve Zpravodaji města Strakonice. 

III. Bere na vědomí  

informaci starosty města o jeho rozhodnutí učiněném v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů ve volební kampani pro 

opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na den 14. 12. 2019. 

Plocha pro vylepení volebních plakátů bude poskytnuta k využití bezplatně. 

Konkrétní pravidla pro vylepení volebních plakátů včetně specifikace vyhrazených výlepových 

ploch (umístění, pořadí, velikost atd.) budou zveřejněna na webových stránkách města 

Strakonice nejpozději do 16. 10. 2019 a rovněž budou zveřejněna ve Zpravodaji města 

Strakonice, vydání listopad 2019. 

IV. Rozhodla, 

že v období od 28. 11. –14. 12. 2019 bude pozastavena účinnost usnesení Rady města 

Strakonice č. 5249/2018 z 25. 7. 2018.  

V. Ukládá 

řediteli Městského kulturního střediska Strakonice předložit starostovi města písemnou 

informaci obsahující zejména údaje o lokalizaci, velikosti, stavu a využití (obsazenosti) 

výlepových ploch ve vlastnictví města Strakonice využitelných pro vylepení volebních plakátů 

ve volební kampani pro opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na den 

14. 12. 2019. 

VI. Bere na vědomí 
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informaci o plánované schůzce zmocněnců všech politických stran kandidujících do 

opakovaných voleb do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášených na den 14.12.2019, která 

se bude konat 14.10.2019 od 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice, a na 

které budou projednána pravidla pro vylepení volebních plakátů a pravidla pro volební inzerci 

ve Zpravodaji města Strakonice.  
 

 

 

Jednání rady města ukončil starosta v 16:15 hodin. 
 

 

 
 

Datum pořízení zápisu: 5.9.2019 

Zapsala: Eva Mácková 

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.          Josef Štrébl v.r.    Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 

     starosta města      místostarosta města             místostarosta města  

Ve Strakonicích dne:      Ve Strakonicích dne:  Ve Strakonicích dne: 


