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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 1. schůze Rady města Strakonice 

konané 15. ledna 2020 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

 

Přítomni:      7 členů RM 

           Mgr. Hrdlička – starosta 

           Ing. Oberfalcer – první místostarosta  

  p. Zoch – druhý místostarosta  

           RM: p. Christelbauer, p. Zach DiS., p. Horejš, Mgr. Žiláková 

           Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ  

 

Omluveni:     
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                                    Usnesení č. 1/2020 – č. 9/2020   

2. Odbor rozvoje  

 Urbanisticko – architektonická soutěž o návrh Západní části Velkého náměstí ve 

Strakonicích – revokace části usnesení 

                                                                                    Usnesení č. 10/2020   

 Změna ve složení Řídícího týmu komunitního plánování sociálních služeb ORP 

Strakonice 

                                                                                    Usnesení č. 11/2020   

3. Odbor školství a CR – ZŠ Dukelská 166, Strakonice  

 Projekt „Přírodní zahrada v ZŠ Dukelská“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování 

projektu z prostředků města Strakonice  

                                                                                    Usnesení č. 12/2020   

4. Tajemník- úsek personalistiky a mezd 

 Uzavření dohody o provedení práce s členkou Zastupitelstva města Strakonice 

                                                                                    Usnesení č. 13/2020   

 Stanovení výše odměn členům výborů ZM a komisí RM, kteří nejsou členy 

zastupitelstva města 

                                                                                    Usnesení č. 14/2020   

5. Starosta 

 Delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Teplárna Strakonice a.s. 

                                                                                    Usnesení č. 15/2020   

 Pověření starosty města jednáním ve věci odkupu akcií společnosti Teplárna Strakonice 

a.s. 

                                                                                    Usnesení č. 16/2020   

 Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města     

                                                                                    Usnesení č. 17/2020   

 Poskytnutí odměny za pomoc při odhalení pachatele trestné činnosti 

                                                                                    Usnesení č. 18/2020   

 Zřízení komisí RM a jmenování jejích členů na aktuální volební období  

                                                                                    Usnesení č. 19/2020   
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6. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810, jako jediného společníka obchodní 

společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. se sídlem Raisova 274, Strakonice, 386 

01, IČ: 25156888 – Odvolání a jmenování členů Dozorčí rady společnosti Technické 

služby Strakonice s.r.o. 

                                                                                    Usnesení č. 20/2020   

7. 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 - 

Odvolání a jmenování členů Dozorčí rady společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar 

Strakonice, a.s. 

                                                                                    Usnesení č. 21/2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. schůzi Rady města Strakonice zahájil 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. 
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1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 

Usnesení č. 1/2020 (1/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o velikosti 

2+1 a výměře 69,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 29.února  2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.041,- Kč/měsíc. 

II. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008, o velikosti 

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

do 29. února 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

III. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o velikosti 

3+1 a výměře 78,70 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 29. února 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za  měsíc leden do 25.1.2020. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

IV. Souhlasí 

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

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

do 29. února 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

V. Souhlasí 

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

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

30. dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2020. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2020 , nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

VI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.11 o velikosti 1+1 

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

29. února 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

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

výměře 71,00 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

31.7.2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. V případě, 

že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020. nebude jim nájemní smlouva 

prodloužena.  

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

VIII. Souhlasí  

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

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

bytu do 31. července 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 

25.1.2020. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

IX. Souhlasí  

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

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

bytu do 31. července 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 

25.1.2020. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

X. Souhlasí 

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

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

bytu do 29. února 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 

25.1.2020. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XI. Souhlasí  

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

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

do 31.července 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020 nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XII. Souhlasí  

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

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

bytu do 30. dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 

25.1.2020. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XIII. Souhlasí 

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

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

do 30.dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.033,- Kč/měsíc (dotace). 
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XIV. Souhlasí  

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

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

do 29.února 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007 o velikosti 

1+0 a výměře 29,80 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 31.ledna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 

25.1.2020. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49,- Kč/m2 1.594,- Kč/měsíc. 

XVI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011, o velikosti 

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

bytu do 29.února 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 

25.1.2020. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

XVII. Souhlasí  

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

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

do 29. února 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. 

V případě, že žadatelé neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jim smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XVIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 2+1 a 

výměře 61,23 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 

31. ledna 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí nájemní 

smlouva prodloužena.  

Nájemné 2.687,- Kč (dotace) 

XIX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 2+1 a 

výměře 61,57 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 

31. ledna 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí nájemní 

smlouva prodloužena.  

Nájemné 2.687,- Kč (dotace) 

XX. Souhlasí  

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

výměře 61,58 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 

31. ledna 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí nájemní 

smlouva prodloužena.  

Nájemné 2.703,- Kč (dotace) 
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XXI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 2+1 a 

výměře 60,92 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 

31.ledna 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude mu nájemní 

smlouva prodloužena.  

Nájemné 2.673,- Kč (dotace) 

XXII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007, o velikosti 

2+1 a výměře 62,040 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 31. července 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 

25.1.2020. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.723,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008, o velikosti 

2+1 a výměře 57,16 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 30.dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.510,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIV. Souhlasí  

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

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

31.července 2020.  Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 2.724,- Kč/měsíc (dotace). 

XXV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 006 o velikosti 2+0 a 

výměře 57,54 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. 

ledna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2020. 

V případě, že žadatelé neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2020, nebude jim smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 2.723,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVI. Souhlasí  

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

2+0 a výměře 57,59 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 31.ledna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 

31.1.2020. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.097,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 005, o velikosti 2+kk a 

výměře 68,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 

29.února 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVIII. Souhlasí 
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s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007, o velikosti 

3+0 a výměře 78,45 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 29. února 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. V 

případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jim smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 4.825,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIX. Souhlasí  

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

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

bytu do 31. července 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 

25.1.2020. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.585,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXII. Pověřuje 

starostu podpisem předmětných dodatků.  

 

2) prodloužení smlouvy o nájmu bytu a informace k neuhrazenému nájmu 

Usnesení č. 2/2020 (1/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o velikosti 

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

bytu do 29. února 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 

25.1.2020. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku.  

 

3) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 3/2020 (1/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

1+1 a výměře 60,80 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 29. února 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 

25.1.2020. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku. 

 

4) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4/2020 (1/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A13, o velikosti 

2+1 a výměře 62,90 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 29. února 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2020. 
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V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2020, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.848,- Kč/měsíc (dotace). 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku.  

 

5) Stavba: „I/4 Strakonice Jihospol – křižovatka I/22“, žádost o stanovisko k projektové 

dokumentaci pro ohlášení stavby z hlediska dotčení stavbou pozemků ve vlastnictví města 

Strakonice 

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

1) Průmyslová zóna Hajská  

Usnesení č. 5/2020 (1/1a) 

Rada města po projednání 

I.Souhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej následující pozemků ve vlastnictví města Strakonice: 

- části pozemku parc. č. 1112/1 o výměře cca 38.434 m2, tzn. bez části pozemku, která je 

územním plánem určena pro budoucí obchvat (viz. grafická příloha mat. č.1/1a) 

- části pozemku parc. č. 1098/2 o výměře cca 7.757 m2, tzn. bez části pozemku, která je 

územním plánem určena pro budoucí obchvat (viz. grafická příloha mat. č.1/1a) 

- části pozemku parc. č. 1097 o výměře cca 3.783 m2, tzn. bez části pozemku, která je 

územním plánem určena pro budoucí obchvat (viz. grafická příloha mat. č.1/1a) 

- části pozemku parc. č. 1114/1 o výměře cca 17.026 m2, tzn. bez části pozemku, která je 

územním plánem určena pro budoucí obchvat (viz. grafická příloha mat. č.1/1a) 

- pozemek parc. č. 1108/1 o výměře 8.330 m2,  

- pozemek parc. č. 1109/3 o výměře 14.065 m2,  

- pozemek parc. č. 1109/5 o výměře 1.649 m2, 

- pozemek parc. č. 1109/4 o výměře 465 m2, 

vše v katastrálním území Strakonice, 

- části pozemku parc. č. 88/3 o výměře cca 5100 m2, tzn. bez části pozemku, která bude 

ponechána ve vlastnictví města na vybudování komunikace, pruh po hranici 

s pozemkem 88/2  v kat. území Přední Ptákovice o šířce cca  5 m, viz. grafická příloha 

mat. č.1/1a)      

v katastrálním území Přední Ptákovice.   

Záměr na prodej bude uveřejněn po dobu cca 2 měsíců a dále bude jiným vhodným způsobem 

uveřejněn.    

Prodej pozemků je možné realizovat i jednotlivě, po částech, ovšem za podmínky vzniku 

funkčně logicky ucelených celků. 

 

2) Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací v souvislosti se stavbou 

„Prodloužení vodovodu Starý Dražejov“ 

Usnesení č. 6/2020 (1/1a) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

Souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací s paní XX a panem 

XX, v souvislosti se stavbou „Prodloužení vodovodu Starý Dražejov“. Předmětem tohoto 

dodatku je prodloužení lhůty uzavření darovací smlouvy. Nový termín pro uzavření smlouvy 

bude do 31.12.2020. 

II.Doporučuje ZM 

Pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku.  
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3) Žádost o převzetí komunikace do vlastnictví města 

Usnesení č. 7/2020 (1/1a) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

Souhlasit v souvislosti s prodloužením komunikace, kanalizačního a vodovodního řadu a 

veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 360/114 a 360/115 v k.ú. Strakonice s úpravou usnesení 

zastupitelstva města č.803/ZM/2018 (poslední věta bodu I.) následovně: 

Kupní cena díla dle projektové dokumentace „Prodloužení komunikace a inženýrských sítí 

lokalita Za stínadly, ulice Pomněnková, Strakonice“ (včetně pozemků), je stanovena ve výši 

25% celkových vynaložených finančních nákladů na realizaci předmětné stavby, tzn.   

463.674,- Kč včetně DPH. 

 

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

Usnesení č. 8/2020 (1/1a) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

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

Kč: 

MÚ Strakonice: 

- kopírovací stroj BH 224 e, inv. č.  22/70/327, pořizovací cena 73.979,90 Kč, r.poř. 2015 

- notebook HP Pro Book 17,3 8 GB, inv. č.  28/0/6787, pořizovací cena 20.931,72 Kč,  r.poř. 

2014.   

 

5) Smlouva o společnosti – „Rekonstrukce III/00430 Hajská, Strakonice“ 

Usnesení č. 9/2020 (1/1a) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

souhlasit s uzavřením Smlouvy o společnosti se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, 

příspěvkovou organizací. Předmětem smlouvy bude vzájemná právní úprava práv a povinností 

mezi stranami smlouvy navzájem a vůči třetím osobám v souvislosti se společným výkonem 

zadavatelských činností podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na veřejné 

zakázce na výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce III/00430 Hajská, Strakonice“. 

Při následné realizaci stavby bude Správa a údržba silnic Jihočeského kraje financovat 

komunikaci a dopravně inženýrské opatření, popř. další vyvolané objekty vztahující se ke 

komunikaci a město Strakonice chodníky, vodovodní řad, veřejné osvětlení, autobusové zálivy 

a přístřešky popř. další vyvolané stavební objekty. 

II.Doporučuje ZM 

Pověřit starostu města uzavřením předmětné smlouvy o společnosti. 

 

2. Odbor rozvoje  

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

 Urbanisticko – architektonická soutěž o návrh Západní části Velkého náměstí ve 

Strakonicích – revokace části usnesení 

Usnesení č. 10/2020 (1/2) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

revokovat bod IV. usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 734/ZM/2018 ze dne 18.4.2018 
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 Změna ve složení Řídícího týmu komunitního plánování sociálních služeb ORP 

Strakonice 

Usnesení č. 11/2020 (1/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se zastupováním města Strakonice paní XX v Řídícím týmu komunitního plánování sociálních 

služeb v ORP Strakonice 

 

3. Odbor školství a CR  

ZŠ Dukelská 166, Strakonice  

 Projekt „Přírodní zahrada v ZŠ Dukelská“ – podání žádosti o dotaci a 

spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 12/2020 (1/3) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci do výzvy č. 7/2019 Ministerstva životního prostředí a zároveň 

s realizací projektu s názvem „Přírodní zahrada v ZŠ Dukelská“. 

II. Souhlasí 

v případě získání dotace z výše uvedené výzvy, s vyčleněním finančních prostředků v potřebné 

výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2020 popř. na rok 2021 na předfinancování 

a spolufinancování projektu „Přírodní zahrada v ZŠ Dukelská“. 

 

4. Tajemník- úsek personalistiky a mezd 

 Uzavření dohody o provedení práce s členkou Zastupitelstva města Strakonice 

Usnesení č. 13/2020 (1/4) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

souhlasit s uzavřením dohody o provedení práce mezi městem Strakonice a členkou 

Zastupitelstva města Strakonice, jejímž předmětem bude zpracování zápisu do kroniky města 

Strakonice za období od 01.01.2019 do 31.12.2019 při sjednaném rozsahu práce 180 hodin za 

odměnu ve výši 25 000 Kč za. Dohoda bude uzavřena na období od 01.02.2020 do 30.11.2020. 

 

 Stanovení výše odměn členům výborů ZM a komisí RM, kteří nejsou členy 

zastupitelstva města 

Usnesení č. 14/2020 (1/4a) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

stanovit v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

výši odměny členům komisí RM, kteří nejsou členy zastupitelstva města, 400 Kč za každou 

účast na jednání komise v letech 2018 a 2019.  

II. Doporučuje ZM 

revokovat usnesení ZM č. 320/ZM/2016 ze dne 20.04.2016. 

III. Doporučuje ZM 

Stanovit v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

výši odměny členům komisí RM a členům výborů ZM, kteří nejsou členy zastupitelstva města, 

400 Kč za každou účast na jednání komise a 400 Kč za každou účast na jednání výboru v roce 

2020 a v letech následujících.  

Odměna bude vyplácena jedenkrát ročně zpětně za předchozí kalendářní rok. 
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5. Starosta 

 Delegování zástupce města na valné hromady společnosti Teplárna Strakonice a.s. 

Usnesení č. 15/2020 (1/5) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

delegovat zástupce města Strakonice na valné hromady společnosti Teplárna Strakonice a.s. 

místostarostu města Ing. Rudolfa Oberfalcera, přičemž jeho prvním náhradníkem je pan 

Jaroslav Horejš a druhým náhradníkem Mgr. Marie Žiláková. 

II. Doporučuje ZM 

vzít na vědomí informaci o tom, že první valná hromada společnosti Teplárna Strakonice a.s. 

v roce 2020 se uskuteční 19.2.2020. 

 

 Pověření starosty města jednáním ve věci odkupu akcií společnosti Teplárna 

Strakonice a.s. 

Usnesení č. 16/2020 (1/5) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku jednáním s příslušnými majiteli akcií  

společnosti Teplárna Strakonice a.s. ve věci odkupu akcií městem Strakonice. 

 

 Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města     

Usnesení č. 17/2020 (1/5) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

delegovat zástupce města Strakonice na valné hromady právních subjektů, v nichž má město 

majetkovou účast, takto: 

         náhradník           náhradník 

Recyklace odpadů a skládky a.s. starosta       první místostarosta           druhý místostarosta 

ODPADY PÍSEK s.r.o.   starosta       první místostarosta           druhý místostarosta 

Jihočeský vodárenský svaz   starosta       první místostarosta           druhý místostarosta 

E.ON - JČP a.s.    starosta       první místostarosta           druhý místostarosta 

E.ON - JČE a.s.    starosta       první místostarosta           druhý místostarosta 

II. Doporučuje ZM 

delegovat zástupce města Strakonice do právních subjektů, v nichž má město majetkovou účast, 

a to: 

Recyklace odpadů a skládky a.s. představenstvo               

     dozorčí rada      

 

 Poskytnutí odměny za pomoc při odhalení pachatele trestné činnosti 

Usnesení č. 18/2020 (1/5a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice jako dárcem a občanem města 

Strakonice, který napomohl k dopadení pachatele trestné činnosti, (jehož jméno je uvedeno 

v úředním záznamu MP Strakonice č. j. D47/2020 z 13.1.2020) jako obdarovaným, jejímž 

předmětem je poskytnutí daru 10.000,-Kč. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem uvedené smlouvy. 
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 Zřízení komisí RM a jmenování jejích členů na aktuální volební období  

Usnesení č. 19/2020 (1/5) 

Rada města po projednání 

I. Zřizuje 

následující komise rady města: komise školství, komise pro sociální věci a zdravotnictví,  

komise pro kulturu a CR, komise majetková a bytová, komise pro sport a volnočasové aktivity, 

komise pro rozvoj města a podnikání, komise dopravy, komise pro bezpečnost a prevenci, 

komise pro rozvoj osad, komisi pro seniory a komise pro posuzování přijatých žádostí o 

poskytnutí daru konkrétním žadatelům za účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci, na 

sociální a charitativní účely 

II. Jmenuje 

předsedu a členy jednotlivých komisí takto: 

Komise školství – 9 členů 

Komise pro sociální věci a zdravotnictví – 8 členů 
Komise pro kulturu a cestovní ruch – 8 členů 

Komise majetková – 5 členů 

Komise bytová – 5 členů 

Komise pro sport a volnočasové aktivity – 7 členů 

Komise pro rozvoj města a podnikání - 5 členů 

Komise dopravy – 4 členové 

Komise pro bezpečnost a prevenci – 6 členů  

Komise pro rozvoj osad – 6 členů 

Komise pro seniory – 8 členů 

 

6. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810, jako jediného společníka obchodní 

společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. se sídlem Raisova 274, Strakonice, 

386 01, IČ: 25156888 – Odvolání a jmenování členů Dozorčí rady společnosti 

Technické služby Strakonice s.r.o. 

Usnesení č. 20/2020  

Rada Města Strakonice přijala podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, ve funkci jediného společníka obchodní společnosti Technické služby 

Strakonice s.r.o. na své schůzi konané výše uvedeného dne toto rozhodnutí: 

Rada města po projednání: 

I. Odvolává 

p. XX z funkce člena dozorčí rady společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. ke dni 

15.1.2020. 

p. XX z funkce člena dozorčí rady společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. ke dni 

15.1.2020. 

II. Jmenuje 

p. XX do funkce člena dozorčí rady společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. ke dni 

16.1.2020. 

p. XX do funkce člena dozorčí rady společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. ke dni 

16.1.2020. 

III. Ukládá 

jednateli společnosti Technické služby s.r.o. zajistit zapsání těchto změn do obchodního 

rejstříku. 

 

 

 



Stránka 13 (celkem 13) 
 

7. 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 - Odvolání a jmenování členů Dozorčí rady společnosti DUDÁK - 

Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 

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. 21/2020 

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. Odvolává 

p. XX z funkce člena dozorčí rady společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 

ke dni 15.1.2020. 

II. Jmenuje 

p. XX do funkce člena dozorčí rady společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 

ke dni 16.1.2020. 

III. Ukládá 

jednateli společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s  zajistit zapsání těchto změn 

do obchodního rejstříku. 

 

 

Jednání rady města ukončil starosta v 15:35 hodin. 
 

 

 

Datum pořízení zápisu: 15.01.2020 

Zapsala: Eva Mácková 

 

 

 

 

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

     starosta města                  místostarosta města              

Ve Strakonicích dne:                 Ve Strakonicích dne:  


