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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 4. schůze Rady města Strakonice 

konané 19. února 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. Horejš, Mgr. Žiláková, p. Zach DiS., 

           Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ 

 

Omluveni:     
 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                                    Usnesení č. 89/2020 – č. 124/2020   

2. Šmidingerova knihovna  

 Žádost o souhlas s umístěním reklamního poutače pro propagaci farmářských trhů 

                                                                                    Usnesení č. 125/2020   

3. Odbor rozvoje  

 Územní studie „Ostrov – centrum“ – představení studie 

                                                                                    Usnesení č. 126/2020   

4. Starosta 

 Poskytnutí daru za účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci 

                                                                                    Usnesení č. 127/2020   

 Odvolání členky Sociální komise 

                                                                                    Usnesení č. 128/2020  

 Volba člena Sportovní komise 

                                                                                    Usnesení č. 129/2020  

5. Odbor ŽP  

 Objednávky OŽP za leden 2020 

                                                                                    Usnesení č. 130/2020   

6. Tajemnice MěÚ 

 Plnění usnesení RM za II. pololetí roku 2019 

                                                                                    Usnesení č. 131/2020   

7. Odbor školství a CR  

 Záštita starosty města Strakonice – Events 4 you, z. s. 

                                                                                    Usnesení č. 132/2020   

 Užití znaku města Strakonice - Vojenský útvar 4312 Strakonice 

                                                                                    Usnesení č. 133/2020   

 Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy F. L. Čelakovského, 

Strakonice, Jezerní 1280 

                                                                                    Usnesení č. 134/2020   

 Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Strakonice, Šumavská 

264 

                                                                                    Usnesení č. 135/2020   
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 Individuální dotace – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Strakonice I 

                                                                                    Usnesení č. 136/2020   

8. Finanční odbor 

 Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství - porovnání 

                                                                                    Usnesení č. 137/2020   

9. OIP 

 Uzavření smlouvy o dílo na revize elektrického zařízení, hromosvodů, přenosného 

nářadí a nouzového osvětlení  v objektech města Strakonice 

                                                                                    Usnesení č. 138/2020   

10. 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 – Jmenování člena Dozorčí rady společnosti Technické služby 

Strakonice, s.r.o. 

                                                                                    Usnesení č. 139/2020   

11. 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 – 

Smlouvy o výkonu funkce členů Představenstva a Dozorčí rady společnosti DUDÁK - 

Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 

                                                                                    Usnesení č. 140/2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30 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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Úvodu schůze Rady města Strakonice se zúčastnil pan XX, jednatel společnosti Energo 

Strakonice s.r.o., se svým právním zástupcem, který přednesl své požadavky ve věci převodu 

výměníkových stanic ve Strakonicích. 

 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 

1) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města 

Strakonice p.č. 1295/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 

Usnesení č. 89/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se stavbou „Novostavba RD v k.ú. Dražejov u Strakonic“ s uložením nové 

kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 1295/3 v k.ú. Dražejov u 

Strakonic, dle sazebníku, tzn. za částku 1.100,- Kč včetně DPH. 

Souhlas se vydává za následujících podmínek: 

- Pozemek (14 – Ostatní plochy) bude po ukončení všech prací uveden do původního 

stavu 

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

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

skončení prací oseta travinou. 

-  Mimo výše uvedené kritérium musí být veškeré práce provedeny v souladu 

s  Technickými podmínkami TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh 

pro  inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.“ Schválených ministerstvem 

dopravy.  

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

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

v souvislosti se stavbou: „Strakonice – kNN zahrada - Ptákovice“  

Žadatel:  E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 

 370 01 České Budějovice 

V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  

Usnesení č. 90/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem 

Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností E.ON Distribuce a.s., 

F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, pro uložení zemního kabelového vedení NN 

do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 596/1 a p.č. 596/7 v k.ú. Přední Ptákovice, 

v souvislosti se stavbou „Strakonice – kNN zahrada - Ptákovice“, za částku 10.000,- Kč 

bez  DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

 

3) Seznam uchazečů o přidělení bytové jednotky, u kterých bylo provedeno šetření 

Usnesení č. 91/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 



Stránka 4 (celkem 24) 
 

informace o provedených šetřeních u žadatelů o nájem bytu. 

 

4) stížnost na chování obyvatel  

Usnesení č. 92/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

stížnosti paní XX na chování obyvatel domu. 

 

5) žádost o vyřešení problému mezi nájemci 

Usnesení č. 93/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

žádost paní XX, týkající se vyřešení problému mezi nájemci v domě. 

 

6) žádost o vyřešení problému s plísní 

Usnesení č. 94/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

žádost paní XX, týkající se vyřešení problému s plísní. V současné době probíhají práce spojené 

s odstraněním plísně v bytě.  

 

7) žádost o přidělení bytu  

Usnesení č. 95/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

žádost paní XX o přidělení bytové jednotky panu XX. 

 

8) žádost o snížení nájemného 

Usnesení č. 96/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

se snížením nájemného, jehož nájemcem je pan XX. 

 

9) žádosti  o výměnu střešních oken v bytě 

Usnesení č. 97/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s provedením oprav střešních oken v bytě nájemce paní XX. 

II. Nesouhlasí 

s výměnou střešních oken v bytě na náklady města Strakonice – nájemce XX s tím, že k výměně 

oken v tomto bytě došlo  již v červenci  2017 a současný stav oken je zapříčiněn zanedbanou 

údržbou. 

 

10) Uvolněná b.j.  1+0, č.b. 008  

Usnesení č. 98/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 008 o velikosti 1+0 a výměře 40,63 m2 

s paní XX. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další 

½ rok formou dodatku k  NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu 



Stránka 5 (celkem 24) 
 

s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu lze 

uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 

146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Nájemné a zálohové úhrady za plnění 

spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné 

pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.193,- Kč. Podmínkou uzavření smlouvy o 

nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která činí 6.579,- Kč. 

Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, 

č.ú. 111471921/0300, v.s.  0077400803  spravovaný TS Strakonice, s.r.o. V nájemní smlouvě 

bude sjednána inflační doložka. 

II. Souhlasí 

v případě že paní XX, odmítne přidělenou b.j. č. 008 s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na 

užívání b.j. č. 008, o velikosti 1+0 a výměře 40,63 m2 s paní XX. Smlouva bude uzavřena na 

dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další ½ rok formou dodatku k  NS, při 

plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení 

vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí 

nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů 

domácnosti). Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny 

vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno 

ve výši 2.193,- Kč. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši 

trojnásobku měsíčního nájemného, která činí 6.579,- Kč. Kauce musí být složena před 

uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s.  

0077400803  spravovaný TS Strakonice, s.r.o. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační 

doložka. 

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

11) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 003  

Usnesení č. 99/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky č. 003. 

II. Souhlasí 

s uzavřením  Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 003 o velikosti 1+0 a výměře 37,10 m2, 

s paní XX.  Smlouva  bude  uzavřena  na  dobu  určitou 3 měsíce s možností prodloužení vždy 

o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 

Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději 

do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.816,- 

Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

12) Uvolněná bezbariérová b.j.  1+1, č.b. A12 

Usnesení č. 100/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A12 o velikosti 1+1 a výměře 

38,80 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobou určitou 3 měsíce s možností 

prodloužení vždy o další 3 měsíce  formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících 

z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny 

vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno 
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ve výši 1.769,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. Podmínkou uzavření 

smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která činí 

5.307,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený městem 

Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s.  0080561204  spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

13) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. B22 

Usnesení č. 101/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B22 o velikosti 1+1 a výměře 

42,87 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností 

prodloužení vždy o další ½ rok  formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících 

z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny 

vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno 

ve výši 3.202,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. Podmínkou uzavření 

smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která činí 

9.606,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený městem 

Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s.  0080522206  spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

14) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 003 

Usnesení č. 102/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky č. 003. 

II. Bere na vědomí 

vědomí žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky č. 003. 

III. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 003 o velikosti 1+0 a výměře 43,40 m2, 

s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení 

o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 

Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději 

do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.472,- 

Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

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

nájemného, která činí 10.416,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 

na účet vedený městem Strakonice, č. 111471921/0300, v.s. 0051800313, spravovaný TS 

Strakonice, s.r.o. 

IV. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

15)  Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 002 

Usnesení č. 103/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání  b.j. č. 002 o velikosti 1+1 a výměře 61,50 m2 

s panem XX a paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. srpna 2020 
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s možností prodloužení o další ½ rok formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících 

z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny 

vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno 

ve výši 4.648,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

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

nájemného, která činí 13.944,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 

na účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v.s. 0036400207, spravovaný TS 

Strakonice, s.r.o. 

II. Souhlasí 

s provedením stavebních úprav, spočívajících v propojení dvou bytových jednotek, a to bytové 

jednotky č. 004 o velikosti 2+1 a výměře 80,90 m2 a bytové jednotky č. 002 o velikosti 1+1 a 

výměře 61,50 m. Stavební úpravy budou provedeny na náklady nájemce XX a  XX. Tento 

souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. V případě opuštění bytu nájemcem, nájemci 

nevzniká právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt 

uveden  panem XX a paní XX do původního stavu. 

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

16) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 003 

Usnesení č. 104/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 1+1 a výměře 

62,20 m2 s panem XX, přičemž smlouva bude uzavřena od 1.3.2020 na dobu určitou, a to na 

dobu trvání pracovního poměru nájemce pro Obvodní oddělení Policie ČR, Strakonice (§2297 

Občanský zákoník). Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, budou 

hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je 

stanoveno ve výši 4.976,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

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

nájemného, která činí 14.928,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 

na účet vedený městem Strakonice, č. 111471921/0300, v.s. 0005800311, spravovaný TS 

Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

17) Uvolněná b.j. 2+0, č.b. 015  

Usnesení č. 105/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 015 o velikosti 2+kk a 

výměře 67,60 m2, s paní XX, bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení 

o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu, při 

plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení 

vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí 

nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů 

domácnosti). Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny 

vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno 

ve výši 3.774,-Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. 

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

nájemného, která činí 11.322,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 
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na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0139201509, spravovaný TS 

Strakonice, s.r.o.  

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 
18) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 005 

Usnesení č. 106/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci o odmítnutí bytové jednotky č. 005. 

II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005 o velikosti 2+1 a výměře 

82,30 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobou určitou ½ roku s možností 

prodloužení vždy o další ½ rok  formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících 

z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny 

vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno 

ve výši 6.584,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. Podmínkou uzavření 

smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která činí 

19.752,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený městem 

Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s.  0005800506 spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

III. Souhlasí 

v případě, že paní XX, odmítne přidělenou bytovou jednotku č. 005 s uzavřením Smlouvy o 

nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005 o velikosti 2+1 a výměře 82,30 m2, s panem XX, 

přičemž smlouva bude uzavřena na dobou určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další 

½ rok  formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a 

zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne 

v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 6.584,- Kč. 

V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu 

bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která činí 19.752,- Kč. Kauce 

musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 

111471921/0300, v.s.  0005800506 spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

IV. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

19) Prodloužení smluv o nájmu bytu 

Usnesení č. 107/2020 (4/1) 

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 paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 31.března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 5.388 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 paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu           

do 31. března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 
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V případě, že paní XX neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 2.736 Kč/měsíc. 

III. 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 panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 31. března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 

25.2.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude mu 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 5.230 Kč/měsíc. 

IV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o velikosti 

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

do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 2.736 Kč/měsíc. 

V. 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 paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 

31. března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 2.736 Kč/měsíc. 

VI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002, o velikosti 

2+1 a výměře 89,70 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu                   

do 31. března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením  nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 7.176 Kč/měsíc. 

VII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 001 o velikosti 3+1 a 

výměře 74,10 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. 

května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 5.928 Kč/měsíc. 

VIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 

2+1 a výměře 85,00 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 31.srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  
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Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 6.800 Kč/měsíc. 

IX. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 59,01 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 31. května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 

25.2.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude mu 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 4.337 Kč/měsíc. 

X. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016, o velikosti 

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

do 31.května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 2.736 Kč/měsíc. 

XI. 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 paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 31.března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 3.472 Kč/měsíc. 

XII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B25 o velikosti 

1+1 a výměře 39,95 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 31.srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 1.630,- Kč/měsíc (dotace). 

XIII. Souhlasí  

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

2+1 a výměře 80,90 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 31.srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 6.200 Kč/měsíc. 

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

2+1 a výměře 56,40 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 28.února 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 4.424 Kč/měsíc. 

XV. Souhlasí 
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s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A23 o velikosti 

1+1 a výměře 44,78 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 31.května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. V 

případě, že paní XX neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 2.140,- Kč/měsíc (dotace). 

XVI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A48, o velikosti 

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

do 31. května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností 

od 1.4.2020 na novou výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 3.040 Kč/měsíc. 

XVII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.006 o velikosti 

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

bytu do 31. května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 

25.2.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude mu 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 2.736 Kč/měsíc. 

XVIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.009 o velikosti 

1+1 a výměře 37,10 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 31.srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 2.816 Kč/měsíc. 

XIX. Souhlasí  

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

3+1 a výměře 76,85 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 28.února 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 6.148 Kč/měsíc. 

XX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A28, o velikosti 

1+0 a výměře 41,99 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 31.srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 3.359 Kč/měsíc. 

XXI. Souhlasí  

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

2+1 a výměře 89,70 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 31.května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 
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V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 7.176 Kč/měsíc. 

XXII. 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 paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 31.března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XXIII. 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 paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 28.února 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XXIV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku  ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 

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

do 28.února 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XXV. 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 paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 31.března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

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

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

do 28.února 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020 , nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XXVII. 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 manž. XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 31. března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 
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V případě, že manž. XX neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jim smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XXVIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 012 o velikosti 1+0 a 

výměře 33,81 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 

31.srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí nájemní 

smlouva prodloužena.  

Nájemné 1.531,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIX. Souhlasí  

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

2+1 a výměře 63,50 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 31.srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.364,- Kč/měsíc (dotace) 

XXX. Souhlasí 

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

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

31.března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXI. Souhlasí 

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

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

do 31. března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jim smlouva 

o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 4.825,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXII. Pověřuje 

starostu podpisem předmětných dodatků.  

 

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

Usnesení č. 108/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

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

1+0 a výměře 47,50 m2, s paní XX, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.   

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni 

ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  

 

21) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 109/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

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

1+1 a výměře 60,80 m2 s paní XX, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o  1  měsíc.  

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni 

ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  

 

22) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 110/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

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

2+1 a výměře 62,90 m2 s panem XX, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.  

II. Nesouhlasí 
s povolením splátek na uhrazení dlužného nájemného.  

III. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni 

ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  

 

23) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 111/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. 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 panem XX, týkajícím se prodloužení nájmu bytu do 31. března 2020. 

Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. V případě, že pan XX 

neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 5.996 Kč/měsíc. 

II. Pověřuje  

starostu podpisem předmětného dodatku. 

 

24) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 112/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 67,64 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 31.května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.4.2020 na novou 

výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 5.411 Kč/měsíc. 

II. Pověřuje  

starostu podpisem předmětného dodatku. 

 

25) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 113/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

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

1+1 a výměře 58,20 m2 s panem XX, týkající se prodloužení nájmu bytu do 31. května 2020.  

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni 

ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  

 

26) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 114/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005, o velikosti 

1+1 a výměře 37,10 m2 s paní XX, týkající se prodloužení nájmu bytu do 31.května 2020.  

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni 

ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  

 

27) Přehled objednávek majetkového odboru za leden 2020 

Usnesení č. 115/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za leden 2020 

 

28) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu   na realizaci 

akce „Oprava lávky na Podskalí ev.č. L3 přes rameno řeky Otavy, Strakonice“ 

Usnesení č. 116/2020 (4/1) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zaslat výzvu 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: „Oprava lávky na Podskalí ev.č. L3 přes rameno řeky Otavy, Strakonice“, za 

podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004/I, 386 47, IČ: 472 39 743 

2. SALVETE spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČ: 450 23 786 

3. ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055 

4. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České 

Budějovice, IČ: 48035599 

5. EUROVIA CS. a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924 

6. M – SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 

II. Souhlasí 

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

neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Oprava lávky na Podskalí 

ev.č. L3 přes rameno řeky Otavy, Strakonice“. 

III. Jmenuje 

členy hodnotící komise ve složení: 

1. Ing. Rudolf Oberfalcer 

2. Ing. Jana Narovcová 

3. Ing. Oldřich Švehla  

4. Ing. Petr Zdeněk 

5. p. Dušan Kučera 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 



Stránka 16 (celkem 24) 
 

1. Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. Ing. Tatiana Šamanková  

3. p. Michal Bezpalec 

4. p. Jaroslav Houska 

5. Ing. Jaromír Zeman 

IV. Ukládá 

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

V. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 

administrací této veřejné zakázky. 

 

1) - žádost o souhlas z titulu majitele sousedního pozemku  

- žádost o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti 

Usnesení č. 117/2020 (4/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 360/1 s realizací stavby „Sklad nářadí“ na pozemku 

p.č. 360/45, vše  v k.ú. Strakonice.  

Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice.  

II. Souhlasí  

s udělením výjimky dle § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 

v platném znění, u ustanovení § 25 odst. 2 až 7 – odstupové vzdálenosti, tedy s  umístěním  

stavby „Sklad nářadí“ na  pozemku  p.č. 360/45,  na hranici s pozemkem p.č. 360/1 (majetek 

města Strakonice), vše  v k.ú. Strakonice.  

 

2) 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 

Usnesení č. 118/2020 (4/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s projektovou dokumentací pro ohlášení stavby: „I/4 Strakonice Jihospol – křižovatka I/22“ 

(Písecká ul.), jejímž investorem a objednatelem je Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na 

Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ: 659 93 390, z hlediska vlastníka dotčených pozemků. Jedná 

se o  pozemky města Strakonice p.č. 1247/9, 1250/32, 1250/1, vše v k.ú. Strakonice a dále 

o  pozemky p.č. 633/15 a 633/29, vše v k.ú. Nové Strakonice.  

 

3) Bytový fond města Strakonice – informace o počtu bytů a výši nájemného 

Usnesení č. 119/2020 (4/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uplatněním inflace ve výši 2,8% u nájemného za bytové jednotky, kde ve smlouvách o nájmu 

bytu byla zasmluvněna inflační doložka, a to od termínu sjednaného v nájemní smlouvě. 

II. Ukládá  

majetkovému odboru ve spolupráci s TS Strakonice, s.r.o. připravit materiál, ve kterém bude 

vyčísleno konkrétní možné navýšení nájemného u jednotlivých nájemních smluv, tzn. bude 

uveden nájemce, nájemní smlouva, nová výše nájemného, přičemž předmětné navýšení nesmí 

přesáhnout o více než 20% současné nájemné.  
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III. Ukládá 

majetkovému odboru ve spolupráci s TS Strakonice, s.r.o. vypracovat seznam nájemců, 

se  kterými by mohl být uzavřen dodatek, jehož předmětem by bylo doplnění inflační doložky 

a navýšení nájemného.   

 

4) Dům kultury Strakonice – dodávky gastro bary 

Usnesení č. 120/2020 (4/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s oslovením firmy HOFMANN Strakonice s.r.o, 5. května 148, 386 01 Strakonice, IČ: 

25229028, k podání nabídky na dodávku: „Dům kultury Strakonice – dodávky gastro bary“, 

jejíž součástí je dodání následujícího gastro vybavení, včetně montáže, v baru č. 1: průmyslová 

myčka 1 ks, výrobník ledu 1 ks, chladící nápojová skříň 2 ks, bar č. 2:  průmyslová myčka 1 ks, 

výrobník ledu 1 ks a bar č. 3: průmyslová myčka 1 ks, výrobník ledu 1 ks a změkčovačů vody 

3 ks. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou HOFMANN Strakonice s.r.o., 5.května 148, 386 01 

Strakonice, IČ: 25229028, na dodávku: „Dům kultury Strakonice – dodávky gastro bary“, za 

cenu 325.772,00  Kč bez DPH. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy 

 

5) Česká republika – Státní pozemkový úřad, státní podnik, IČ: 01312774, se  sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov - zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného 

břemene) k části pozemku p.č. 494/3 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se  stavbou: 

„Prodloužení vodovodu a dešťová kanalizace, Barvínkov, Strakonice“  

Usnesení č. 121/2020 (4/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného 

břemene) a následně po vybudování a po vyhotovení geometrického plánu s uzavřením 

Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a 

to Česká republika - Státní pozemkový úřad, státní podnik, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 

1024/11a, Praha 3 - Žižkov (budoucí povinný) a městem Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, 

386 21 Strakonice, IČ: 00251810 (budoucí oprávněný). Předmětem těchto smluv je zřízení 

služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k části pozemku p.č. 494/3 v k.ú. Nové 

Strakonice (vlastník ČR – Státní pozemkový úřad) ve prospěch města Strakonice (oprávněný), 

spočívající v povinnosti povinného strpět umístění, zřízení, provozování, údržbu, opravy a 

odstranění  stavby „Prodloužení vodovodu a dešťová kanalizace, Barvínkov, Strakonice – 

vodovod PE 100 a dešťová kanalizace DN 250. Celkový předpokládaný rozsah věcného 

břemene činí 25,5 m2. Přesný rozsah bude stanoven po kolaudaci této stavby a po vyhotovení 

geometrického plánu.  Právo  služebnosti  inženýrské sítě  se  zřizuje  na  dobu  neurčitou  a 

úplatně  za jednorázovou finanční náhradu ve výši 4.970 Kč (dle sazebníku Státního 

pozemkového úřadu). V případě, že dojde k překročení předpokládaného maximálního věcného 

břemene, navýší se jednorázová platba za zřízení tohoto věcné břemene o částku vě výši 195 Kč 

za každý započatý m2 přesahující sjednaný maximální rozsah. Nedosáhne – li věcné břemene 

maximálního rozsahu, stanovená úplata se nemění. Jednorázová úplata za zřízení věcného 

břemene bude uhrazena na účet povinného (Státní pozemkový úřad) do 45 dnů ode dne účinnosti 

smlouvy o zřízení věcného břemene. Pokud ve stanoveném termínu k platbě nedojde, bude za 

každý den prodlení vyměřen úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.  
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II. Souhlasí 

se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 1001C20/34. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětných smluv. 

 

6) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“ – změnový list č. 25 

Usnesení č. 122/2020 (4/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se změnovým listem č.25, jehož předmětem je změna termínu dokončení a předání díla, a to k 

31.7.2020. 

II. Souhlasí 

na základě změnového listu č. 25, se změnou termínu dokončení díla v rámci stavby: 

„ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“ ke dni 31.7.2020. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem výše uvedeného změnového listu č. 25  a dále k následnému uzavření 

předmětného dodatku č. 12. 

 

1) Budova bývalé Základní školy na Podsrpu – prodej 

Usnesení č. 123/2020 (4/1b) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s uzavřením budoucí  kupní smlouvy a následné kupní smlouvy mezi městem 

Strakonice a spolkem Základní škola Volyňka, z. s.Volyně, Černětice 12, IČO 05200423, jejímž 

předmětem bude část pozemku parc.č. st. 34 o výměře 603 m2 (po oddělení vjezdu označeného 

novým parc. č. 685   o výměře 75 m2 geometrickým plánem č. plánu  978-180643/2018), jehož 

součástí je budova č.p. 30 a pozemek parc.č. 181/2 (budova bývalé ZŠ školy na Podsrpu s 

pozemkem a zahradou), vše v kat. území Přední Ptákovice, a to za kupní cenu ve výši 

2.000.000,- Kč.  

Kupní cena neodpovídá ceně obvyklé, ale je nižší. Při rozhodování o kupní ceně bylo 

zohledněno, že v předmětu převodu bude minimálně po dobu 20 let provozována vzdělávací a 

spolková činnost. S provozováním vzdělávací a spolkové činnosti musí být započato nejpozději 

do 2 let od vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí (od právních 

účinků vkladu). Pokud nebude po tuto dobu podmínka dodržena, bude město oprávněno uplatnit 

výhradu zpětné koupě.  

V budoucí smlouvě bude uvedeno, že prodávající se zavazuje  uzavřít kupní smlouvu nejpozději 

do 3 měsíců od výzvy kupujícího, který je oprávněn vyzvat prodávajícího k uzavření kupní 

smlouvy ve lhůtě do 31.12.2020. Pokud budoucí kupující písemně nevyzve prodávajícího 

k uzavření kupní smlouvy ve lhůtě do 31.12.2020 a současně v této lhůtě neuhradí kupní cenu, 

tak povinnost budoucího prodávajícího uzavřít kupní smlouvu zaniká.  

Kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek: 

 kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, 

 kupující se zaváže zajistit v převáděných nemovitostech provozování vzdělávací a 

spolkové činnosti, a to minimálně po dobu 20 let s tím, že započato musí být s touto 

činností nejpozději do dvou let od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí  

 kupující se zaváže na vlastní náklady odstranit oplocení z pozemku parc.č. 181/1 v kat. 

území Přední Ptákovice (zaplocena je i část sousední parcely, přeplocení musí být 

odstraněno nejpozději do 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy), případné nové oplocení 

musí být na hranici převáděných pozemků, v případě nesplnění této povinnosti je 

prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši  1.000,-/den 
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 ve smlouvě bude ujednána výhrada zpětné koupě, kterou bude prodávající oprávněn 

uplatnit, pokud nebude v předmětu prodeje provozována vzdělávací a spolková činnost 

po dobu nejméně 5 měsíců. Kupující bude v případě uplatnění výhrady zpětné koupě 

povinen vrátit na požádání nemovité věci zpět prodávajícímu v nezhoršeném stavu a 

prodávající vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu, 

 vynaloží-li kupující na věc náklad k jejímu zlepšení anebo mimořádný náklad pro její 

zachování, náleží mu stejná náhrada jako poctivému držiteli, tzn. náhrada nákladů 

nutných pro trvalé zachování podstaty věci či nákladů zvyšujících užitečnost věci. 

Obvyklé udržovací náklady se nehradí. Pokud se ale vrácení věci zmaří nebo zhorší její 

hodnota z důvodu, za které kupující odpovídá, nahradí kupující prodávajícímu škodu,   

 výhrada zpětné koupě bude zřízena jako právo věcné, časově omezené na dobu 20 let 

od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Smluvní strany výslovně vyloučí 

použití ust. § 2000 občanského zákoníku, dle kterého zavazuje-li smlouva na dobu delší 

než deset let, tak se lze po 10 letech domáhat zrušení závazku.  

 po celou dobu trvání výhrady zpětné koupě nesmí kupující předmět převodu či jakoukoli 

část zatížit věcným právem (zástavní právo, věcné břemeno, apod.) a zákazem zcizení 

bez předchozího  písemného souhlasu města,  zákaz zatížení a zákaz zcizení bude zřízen 

jako právo věcné,  

 v případě realizace práva zpětné koupě bude vůči kupní ceně započítána úhrada za 

užívání předmětných nemovitostí („nájemné za celou dobu užívání“) ve výši stanovené 

znaleckým posudkem jako obvyklé nájemné, znalce určí prodávající  

 k předmětu převodu bude ve prospěch města Strakonice dále zřízeno předkupní právo, 

a to rovněž jako právo věcné, předkupní právo bude zřízeno pro případ jakéhokoli 

zcizení předmětu převodu či jeho části, a to za kupní cenu, za kterou jej kupující od 

prodávajícího získal s připočtením náhrady nákladů nutných pro trvalé zachování 

podstaty věci či nákladů zvyšujících užitečnost věci. Obvyklé udržovací náklady se 

nehradí. V případě, že bude předkupní právo využito ve lhůtě 20 let od vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího, tak bude na kupní 

cenu dále započítána  úhrada za užívání předmětných nemovitostí („nájemné za celou 

dobu užívání“) ve výši stanovené znaleckým posudkem jako obvyklé nájemné, znalce 

určí prodávající   

 dále bude zřízeno věcné břemeno (služebnost) spočívající v umístění, provozování, 

údržbě a opravách retranslační stanice bezdrátového rozhlasu (převaděč) v půdních 

prostorách budovy školy,  a to bezúplatně 

 kupující se zaváže v době konání voleb bezplatně umožnit užívání části budovy jako 

volební místnosti  

II. Doporučuje ZM 

Pověřit starostu města uzavřením a podpisem předmětné budoucí kupní smlouvy a následné 

kupní smlouvy.   

 

2) ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo 

nábřeží 390/42, Praha 2 – oznámení o vyhlášení aukce na prodej pozemku p.č. 1371/20 

v k.ú. Strakonice  

Usnesení č. 124/2020 (4/1b) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Nesouhlasit s účastí města Strakonice na aukci, týkající se prodeje pozemku p.č. 1371/20 v k.ú. 

Strakonice, který  nabízí ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 

69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, za minimální cenu 150.000 Kč. 
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2. Šmidingerova knihovna  

 Žádost o souhlas s umístěním reklamního poutače pro propagaci farmářských 

trhů 

Usnesení č. 125/2020 (4/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s umístěním dočasného informačního poutače pro propagaci farmářských trhů do prostoru 

kruhového objezdu na Velkém náměstí  

II. Souhlasí 
se zproštěním platby nájemného za umístění tohoto poutače 

 

3. Odbor rozvoje  

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová 

 Územní studie „Ostrov – centrum“ – představení studie 

Usnesení č. 126/2020 (4/3) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Územní studii Ostrov – centrum. 

 

4. Starosta 

 Poskytnutí daru za účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci 

Usnesení č. 127/2020 (4/4) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí   

s uzavřením darovacích smluv se dvěma osobami (žadatelé I, J) v tíživé životní situaci, jejichž 

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

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

daru je ve dvou případech poskytnutí finanční částky vždy ve výši 10.000 Kč. 

II. Souhlasí   

s uzavřením darovací smlouvy s jednou osobou (žadatel K) v tíživé životní situaci, jejíž 

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

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

daru je v jednom případě poskytnutí finanční částky vždy ve výši 5.000 Kč. 

III. Souhlasí   

s uzavřením darovacích smluv se dvěma osobami (žadatelé L, M), v zastoupení veřejného 

opatrovníka, v tíživé životní situaci, jejichž identifikační údaje nejsou s ohledem na zpracování 

citlivých osobních údajů výslovně uvedeny v tomto usnesení a jsou uloženy na sekretariátu 

starosty města Strakonice, přičemž předmětem daru je ve dvou případech poskytnutí finanční 

částky vždy ve výši 10.000 Kč.  

IV. Pověřuje  

starostu města podpisem výše uvedených darovacích smluv. 

 

 Odvolání členky Sociální komise 

Usnesení č. 128/2020 (4/4) 

Rada města po projednání 

I. Odvolává 

paní XX z funkce členky Sociální komise na její vlastní žádost. 
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 Volba člena Sportovní komise 

Usnesení č. 129/2020  

Rada města po projednání 

I. Nezvolila 

pana XX jako člena sportovní komise. 

 

5. Odbor ŽP  

 Objednávky OŽP za leden 2020 

Usnesení č. 130/2020 (4/5) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Seznam objednávek odboru životního prostředí za leden 2020. 

 

6. Tajemnice MěÚ 

 Plnění usnesení RM za II. pololetí roku 2019 

Usnesení č. 131/2020 (4/6) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení RM za II. pololetí roku 2019. 

II. Schvaluje 

vyřazení z evidence 595 splněných usnesení. 

III. Revokuje 

usnesení č. 5064/2018,5547/2018 v b. III. - IV., 5572/2018, 5979/2019, 5980/2019, 6224/2019, 

6225/2019, 6241/2019, 6255/2019, 6393/2019 v b. II., 6395/2019, 6403/2019, 6441/2019, 

6494/2019, 6600/2019, 6601/2019, 6804/2019, 6805/2019, 6837/2019, 6851/2019 v b. III., 

6917/2019, 6919/2019, 6956/2019. 

IV. Schvaluje 

vyřazení usnesení č. 6506/2019 do evidence usnesení s trvalou platností. 

V. Ukládá  

a) tajemnici MěÚ vést v evidenci 244 nesplněných usnesení. 

b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení. 

 

7. Odbor školství a CR  

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Záštita starosty města Strakonice – Events 4 you, z. s. 

Usnesení č. 132/2020 (4/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s udělením záštity starosty města Strakonice Events 4 you, z. s., Mikuleckého 1311/8, Braník, 

147 00 Praha 4, IČO 03675131 u příležitosti akce Barvám neutečeš dne 6. 6. 2020 ve 

Strakonicích.  

 

 Užití znaku města Strakonice - Vojenský útvar 4312 Strakonice 

Usnesení č. 133/2020 (4/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s užitím znaku města Strakonice Vojenským útvarem 4312 Strakonice, V Lipkách 100, 386 01, 

IČO 70906751 na bojový prapor Praporu podpory 25. protiletadlového pluku.  
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 Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy F. L. Čelakovského, 

Strakonice, Jezerní 1280 

Usnesení č. 134/2020 (4/7) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy F. L. 

Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280.  

II. Bere na vědomí 

vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, 

Jezerní 1280, ke dni 31.07.2020. 

III. Pověřuje 

Ing. Miluši Vackovou tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele/ky Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280. 

 

 Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Strakonice, 

Šumavská 264 

Usnesení č. 135/2020 (4/7) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Strakonice, 

Šumavská 264.  

II. Bere na vědomí 

vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Strakonice, Šumavská 264, ke 

dni 31.07.2020. 

III. Pověřuje 

Ing. Miluši Vackovou tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele/ky Mateřské školy Strakonice, Šumavská 264. 

 

 Individuální dotace – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Strakonice I 

Usnesení č. 136/2020 (4/7a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Strakonice I, 

Sokolovská 38, 386 01 Strakonice, IČO 65016980 na opravu vozidla (včetně STK a emisí) Ford 

Tranzit sloužící na přepravu mladých hasičů na soutěže ve výši 25 000 Kč.  

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  

 

8. Finanční odbor 

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství - porovnání 
Usnesení č. 137/2020 (4/8) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informace o výši plateb za užívání veřejného prostranství ve městech obdobné velikosti 

(porovnatelných se Strakonicemi). 

II. Schvaluje 
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při pořádání Václavské pouti ve Strakonicích postupovat v souladu s Obecně závaznou 

vyhláškou města Strakonice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, tzn.: 

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 

za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje  při Václavské pouti: 

1. malé stolky do 1 m2 ..............................................................................50 Kč 

2. stánky a ostatní prodejní zařízení  ......................................................100 Kč 

3. automobil, vozík, přívěs  ....................................................................100 Kč 

 

9. OIP 

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnil Ing. Ulč. 

 Uzavření smlouvy o dílo na revize elektrického zařízení, hromosvodů, přenosného 

nářadí a nouzového osvětlení  v objektech města Strakonice 

Usnesení č. 138/2020 (4/9) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s udělením výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice 

a přímým zadáním zakázky jednomu dodavateli dle bodu II. tohoto usnesení.  

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Na Višňovce 233, 387 51 Štěkeň, IČ: 74625616, jejímž 

předmětem je provádění revizí elektrického zařízení, hromosvodů, přenosného nářadí a 

nouzového osvětlení v objektech města Strakonice, na dobu neurčitou,  za smluvní cenu 198 

tis. Kč včetně DPH za rok. 

III. Pověřuje  

starostu podpisem uvedené smlouvy o dílo. 

 

10. 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 – Jmenování člena Dozorčí rady společnosti Technické služby 

Strakonice, s.r.o. 

Usnesení č. 139/2020  

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: 

I. Jmenuje 

pana XX do funkce člena Dozorčí rady společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. ke dni 

19.2.2020. 

II. Ukládá 

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

rejstříku. 

 

 

11. 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 – Smlouvy o výkonu funkce členů Představenstva a Dozorčí rady 

společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 
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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. 140/2020 

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. Schvaluje 

Smlouvy o výkonu funkce členů Představenstva a Dozorčí rady společnosti DUDÁK - 

Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. pro: 

pana XX 

pana XX 

pana XX 

pana XX 

pana XX 

 

 

Jednání rady města ukončil starosta v 17:15 hodin. 
 

 

 

Datum pořízení zápisu: 20.02.2020 

Zapsala: Eva Mácková 

 

 

 

 

 

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

  

     starosta města                místostarosta města              

Ve Strakonicích dne:                Ve Strakonicích dne:  


