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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 

z 7. schůze Rady města Strakonice 

konané 18. března 2020 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

Přítomni:      7 členů RM 

           Mgr. Hrdlička – starosta 

           Ing. Oberfalcer, p. Zoch – místostarostové  

           p. Christelbauer, p. Horejš, Mgr. Žiláková, p. Zach DiS. - členové RM 

           Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ 

 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                                  Usnesení č. 225/2020 – č. 244/2020   

2. Finanční odbor 

 Schválení účetní závěrky PO za rok 2019 

                                                                                    Usnesení č. 245/2020   

 Finanční vypořádání PO za rok 2019 

                                                                                    Usnesení č. 246/2020   

 Odpisové plány PO 

                                                                                    Usnesení č. 247/2020   

 Rozpočtová opatření č. 1 - 5 

                                                                                    Usnesení č. 248/2020   

3. Odbor rozvoje  

 Uzavření smlouvy o dílo na vypracování „Provozně dispoziční studie Základní školy 

Dukelská ve Strakonicích“ 

                                                                                    Usnesení č. 249/2020   

 Návrh na pořízení změny č. 6 Územního plánu Strakonice 

                                                                                    Usnesení č. 250/2020   

4. MěKS 

 Souhlas s čerpáním z investičního fondu MěKS Strakonice 

                                                                                    Usnesení č. 251/2020   

 Změna ceníků krátkodobých nájmů a služeb v budovách MěKS Strakonice 

                                                                                    Usnesení č. 252/2020   

5. ŽP 

 Projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému 

pro město a ORP Strakonice“ 

                                                                                    Usnesení č. 253/2020   

 Smlouva o výpůjčce movitých věcí, 40 ks panelů Leboblok 

                                                                                    Usnesení č. 254/2020   

 Objednávky OŽP za únor 2020 

                                                                                    Usnesení č. 255/2020   

6. MP 

 Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci  

                                                                                    Usnesení č. 256/2020   

7. Starosta 

 Zhotovení logotypu města Strakonice 

                                                                                    Usnesení č. 257/2020   
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8. 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 – Zápis č.2/2020 ze  zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o. dne 

16. března 2020  

                                                                                    Usnesení č. 258/2020   

 

 

7. 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. 

 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

1) MŠ Školní č.p. 80 Strakonice – stavební úpravy bytové jednotky 

Usnesení č. 225/2020 (6/1) 

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 ,,MŠ Školní č.p. 80 Strakonice – stavební úpravy bytové jednotky“, za podmínek 

a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. PRIMA, a.s., Strakonice, Raisova  1004, Strakonice 386 01 

2. SALVETE spol. s r.o., , Písecká 506, Strakonice  386 01 

3. VKS Stavební s.r.o. Na Dubovci, Strakonice 386 01 

4. PROTOM  Strakonice s.r.o., Písecká  290 , Strakonice 386 01 

5. Radomír Lagron, Hubenov 23 386 01 Strakonice 

6. SWIETELSKY stavební s.r.o. oblast Strakonice 386 01, Řepice 138   

7. GARANTSTAV stavební s.r.o., Řepice 138, Strakonice 386 01 

II. Souhlasí 

s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením 

neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: MŠ Školní č.p. 80 

Strakonice – stavební úpravy bytové jednotky“ 

III. Jmenuje 

členy hodnotící komise ve složení: 

člen  Ing. Rudolf Oberfalcer 

člen  Ing. Jana Narovcová 

člen  ředitelka MŠ 

člen  Michal Bezpalec 

člen  Dušan Kučera  

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení: 

náhradník Mgr. Hrdlička Břetislav 

náhradník Ing. Petr Zdeněk 

náhradník Ing. Oldřich Švehla 

náhradník zástupkyně ředitelky MŠ 

náhradník Jaroslav Houska 

IV. Ukládá 

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

V. Pověřuje 
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vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 

s administrací této veřejné zakázky. 

 

2) Žádost o vyhrazená parkovací místa pro OV KSČM Strakonice  

Žadatel: OV KSČM Strakonice, Spojařů 1273, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 226/2020 (6/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  

se zřízením 3 vyhrazených parkovacích míst pro zaměstnance OV KSČM Strakonice na 

pozemku v majetku města Strakonice p.č. 239/12 v k.ú. Strakonice před budovou OV KSČM 

Strakonice č.p. 1273 v ulici Spojařů ve Strakonicích z důvodu nedostatku parkovacích míst 

v této lokalitě. 

 

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

v souvislosti se stavbou: „Rek. NTL na STL Strakonice, Václavská – I. et“  

Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České 

Budějovice 

V zastoupení: Hrdlička spol., s.r.o., Lobezská 1526/20, 326 00 Plzeň 

Usnesení č. 227/2020 (6/1) 

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 firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice, pro uložení distribuční soustavy – STL 

plynovodu PE D 160 a doplňujících plynovodů PE D 90 do pozemků v majetku města 

Strakonice p.č. 636/1, p.č. 638, p.č. 320/70, p.č. 320/386 a p.č. 320/365 v k.ú. Přední Ptákovice, 

v souvislosti se stavbou „Rek. NTL na STL Strakonice, Václavská – I. et“, za částku 57.310,- 

Kč. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

 

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

v souvislosti se stavbou: „Přeložení inženýrských sítí v lokalitě garáže u kurtů“  

Oprávněný: UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 

Žadatel/investor: Geoteka s.r.o., Bavorova 318, 386 01 Strakonice  

Usnesení č. 228/2020 (6/1) 

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 firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, pro uložení podzemního vedení veřejné 

komunikační sítě do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 1490/1 v k.ú. Strakonice, 

v souvislosti se stavbou „Přeložení inženýrských sítí v lokalitě garáže u kurtů“, za částku 

10.000,- Kč. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

 

5) Žádost o povolení k připojení pozemku žadatele p.č. 1107/58 v k.ú. Dražejov 

u Strakonic na pozemní komunikaci v majetku města na pozemku p.č. 1332/1 

v k.ú. Dražejov u Strakonic 



Stránka 4 (celkem 19) 
 

Usnesení č. 229/2020 (6/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s připojením pozemku p.č. 1107/58 v k.ú. Dražejov u Strakonic na pozemní komunikaci 

v majetku města na pozemku p.č. 1332/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Souhlas je podmíněn 

doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. Provedením 

připojení nesmí dojít ke zhoršení současných odtokových poměrů srážkových vod ze silničního 

tělesa v místě napojení. Sjezd zůstane v trvalé péči zřizovatele, který zajistí stálou a řádnou 

údržbu celého připojení. 

 

6) Přehled objednávek majetkového odboru za únor 2020 

Usnesení č. 230/2020 (6/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za únor 2020. 

 

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

dokumentaci pro ohlášení stavby z hlediska vedení objízdné trasy pro osobní dopravu po 

místní komunikaci ulice Tovární 

Usnesení č. 231/2020 (6/1) 

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 vedení objízdné trasy pro osobní dopravu po 

místní komunikaci ulice Tovární. 

 

8) Prodloužení smluv o nájmu bytu 

Usnesení č. 232/2020 (6/1) 

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 30.dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 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 30. dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 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 panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 30. dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za  měsíc březen do 
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25.3.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude 

mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.996 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 panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

25.3.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude 

mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.230 Kč/měsíc. 

V. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku 004, o velikosti 2+1 a 

výměře 61,70 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 

30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že paní XX neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.5.2020 na novou 

výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.756 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 paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

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

25.3.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

VII. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 82,20 m2 s manželi XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 30.září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2020. V případě, že manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, 

nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.5.2020 na novou 

výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 6.384 Kč/měsíc. 

VIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A42, o velikosti 

2+1 a výměře 67,10 m2 s manželi XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2020. V případě, že manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, 

nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 3.016,- Kč/měsíc (dotace).  

IX. 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 30. dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 

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

2+1 a výměře 65,90 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 
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do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.5.2020 na novou 

výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 5.272 Kč/měsíc. 

XI. Souhlasí  

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

3+1 a výměře 74,60 m2 s manželi XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2020. V případě, že manž. XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude 

jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.5.2020 na novou 

výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 5.968 Kč/měsíc. 

XII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B23, o velikosti 

1+1 a výměře 49,27 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 1.953,- Kč/měsíc (dotace).  

XIII. 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 30.dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.472 Kč/měsíc. 

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

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

o další do 30.června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.5.2020 na novou 

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

XV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A44, o velikosti 

1+1 a výměře 43,89 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 2.067,- Kč/měsíc (dotace).  

XVI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A39, o velikosti 

2+1 a výměře 57,44 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.746,- Kč/měsíc (dotace). 



Stránka 7 (celkem 19) 
 

XVII. Souhlasí  

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

2+1 a výměře 76,46 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.5.2020 na novou 

výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 6.117 Kč/měsíc. 

XVIII. 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 30.dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XIX. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004, o velikosti 1+1 a 

výměře 56,20 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 

31. března 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.5.2020 na novou 

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

XX. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy 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 

31. března 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí smlouva  o 

nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.5.2020 na novou 

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

XXI. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010, o velikosti 1+1 a 

výměře 56,20 m2 s manželi XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 

31. března 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí 

smlouva  o nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.5.2020 na novou 

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

XXII. 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 30.dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že paní XX neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXIII. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, o velikosti 1+0 a 

výměře 29,80 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 
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30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude mu smlouva  

o nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.5.2020 na novou 

výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 2.384 Kč/měsíc. 

XXIV. 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 manželi XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

25.3.2020. V případě, že manž. XX neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude 

jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXV. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013, o velikosti 1+1 a 

výměře 56,20 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 

30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude mu smlouva 

o nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.5.2020 na novou 

výši 80Kč/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 49,17 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude 

mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.654,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010, o velikosti 

1+0 a výměře 43,70 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  

do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že  paní XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.359,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 011 o velikosti 1+0 a 

výměře 32,37 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 

30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude mu smlouva 

o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 1.420,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 013 o velikosti 1+1 a 

výměře 53,57 m2 s panem XX přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 

30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude mu nájemní 

smlouva prodloužena.  

Nájemné 2.864,- Kč/měsíc (dotace). 
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XXX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o velikosti 

2+kk a výměře 59,83 m2 s manželi XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2020. V případě, že manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, 

nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 3.420,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010, o velikosti 

1+1 a výměře 63,91 m2 s manželi XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 31. března 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2020. V případě, že manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, 

nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.388,- Kč (dotace) 

XXXII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 024, o velikosti 

1+1 a výměře 63,91 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 3.388,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 025, o velikosti 

4+1 a výměře 83,43 m2  s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude 

mu smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 4.670,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXIV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 027, o velikosti 

1+0 a výměře 42,66 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 2.102,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXV. 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 30. 

dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že  paní XX, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.3.2020 nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXVI. 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 manželi XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

25.3.2020. V případě, že manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, 

nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 4.825,- Kč/měsíc (dotace). 
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XXXVII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010 o velikosti 

2+1 a výměře 67,60 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 30.září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.774,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXVIII. Pověřuje 

starostu podpisem předmětných dodatků.  

 

9) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 233/2020 (6/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A29, o velikosti 

2+1 a výměře 56,46 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2020. V 

případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.699,- Kč/měsíc (dotace). 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku.  

 

10) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 234/2020 (6/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 025, o velikosti 

3+kk a výměře 58,30 m2  s paní XX, týkajícím se prodloužení nájmu bytu do 30.června 2020.  

II. Ukládá  

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

ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  

 

11) žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 235/2020 (6/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004, o velikosti 1+1 a výměře 

58,20 m2, s XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností 

prodloužení o další 1 měsíc formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu 

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

užívání předmětné bytové jednotky za období od 1.3.2020 do 31.3.2020. 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 4.656,- Kč. V nájemní 

smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

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

nájemného, která činí 13.968,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 

na účet vedený městem Strakonice, č. 111471921/0300, v.s. 0076700406, spravovaný TS 

Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 
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starostu podpisem smlouvy.  

 

12) žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 236/2020 (6/1, 6/1c) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 1+1 a výměře 

60,80 m2 s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce  s možností 

prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících 

z nájmu bytu. Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení, že nájemce uhradí nájemné za 

bezesmluvní užívání předmětné bytové jednotky za období od 1.3.2020 do 31.3.2020. 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 4.672,- Kč. 

V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

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

nájemného, které činí 14.016,- Kč. Kauce bude složena před uzavřením nájemní smlouvy na 

účet vedený městem Strakonice,  č.ú. 111471921/0300, v.s. 1004900413. spravovaný TS 

Strakonice, s.r.o.  

II. Pověřuje  

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

13) žádost o vybudování přístupové komunikace  

Usnesení č. 237/2020 (6/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s vybudováním komunikace na pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice, která zpřístupní 

pozemky p.č. st. 15 a p.č. 194/15, vše v k.ú. Přední Ptákovice. 

II. Ukládá 

majetkovému odboru zadat vypracování projektové dokumentace pro účely stavebního řízení a 

výběr dodavatele stavby, která bude řešit komunikaci na pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Přední 

Ptákovice, jež zpřístupní pozemky p.č. st. 15 a p.č. 194/15, vše v k.ú. Přední Ptákovice. 

Následně zajistí majetkový odbor vybudování komunikace na náklady města Strakonice. 

 

1) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí 

Usnesení č. 238/2020 (6/1a) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

Souhlasit v souvislosti s vybudováním vodovodního řadu na pozemcích v majetku města p.č. 

1269/1 a p.č. 1269/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

a následně po kolaudaci stavby kupní smlouvy s předmětem koupě vodovodního řadu, dle 

projektové dokumentace „Prodloužení veřejného vodovodu pro rekreační domy“. Kupní cena 

je stanovena ve výši 25% celkových finančních nákladů na realizaci, tzn. 150.782,60 Kč včetně 

DPH. 

II. Doporučuje ZM 

Pověřit starostu podpisem předmětné smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2,    386 

01 Strakonice a žadateli. 
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1) Bytový fond města Strakonice – informace o počtu bytů, výši nájemného 

Usnesení č. 239/2020 (6/1b) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený materiál, týkající se výše nájemného v jednotlivých bytových jednotkách. 

II. Ukládá  

majetkovému odboru, v souladu s přijatými usneseními rady města, předkládat návrhy na 

uzavření dodatků, přičemž předmětem dodatků bude mimo jiné dohoda o navýšení nájemného 

za bytovou jednotku. 

 

1) žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 240/2020 (6/1c) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 1+0 a výměře 

47,50 m2 s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce  s možností 

prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících 

z nájmu bytu. Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení, že nájemce uhradí nájemné za 

bezesmluvní užívání předmětné bytové jednotky za období od 1.3.2020 do 31.3.2020. 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 3.608,- Kč. 

V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

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

nájemného, která činí 10.824,- Kč. Kauce bude složena před uzavřením nájemní smlouvy na 

účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 1004900310, spravovaný TS 

Strakonice, s.r.o.,  

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 
2) ZŠ Dukelská  č.p. 166 – oprava elektroinstalace v 1. nadzemním podlaží  

Usnesení č. 241/2020 (6/1c) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné zakázky 

„ZŠ Dukelská č.p. 166 – oprava elektroinstalace v 1. nadzemním podlaží “. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo se společností VKS stavební s.r.o., Strakonice , Na Dubovci 140, 

IČ 26101262, za cenu 3 872 946,-Kč bez DPH, tj, za celkovou cenu včetně DPH 4 686 265,-

Kč, termín plnění od 27.6.2020 do 27.8.2020. Předmětem smlouvy je realizace stavby „ ZŠ 

Dukelská  č.p. 166 – oprava elektroinstalace v 1. nadzemním podlaží “ 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „ZŠ Dukelská  č.p. 166 – oprava 

elektroinstalace v 1. nadzemním podlaží “ 
 

 

 



Stránka 13 (celkem 19) 
 

3)  Prodloužení kanalizace ul. Holečkova 

Usnesení č. 242/2020 (6/1c) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné zakázky 

„Prodloužení kanalizace ul. Holečkova “. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo se společností Znakon a.s., Sousedovice č.p. 44, Strakonice, 

IČ:26018055, 

za cenu 754.807,90 Kč bez DPH, tj, za celkovou cenu včetně DPH 913.317,56 Kč, termín plnění 

do třech měsíců od podpisu SOD, předpoklad zahájení květen 2020. Předmětem smlouvy je 

realizace stavby „Prodloužení kanalizace ul. Holečkova “. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „Prodloužení kanalizace ul. 

Holečkova“. 

 

4) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem dodavatele stavebních prací veřejné 

zakázky malého rozsahu: „Oprava lávky na Podskalí ev.č. L3 přes rameno řeky Otavy, 

Strakonice“ 

Usnesení č. 243/2020 (6/1c) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení (dle výzvy odeslané dne 27.02.2020) provedeného komisí 

pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavebních prací na 

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

a jediná nabídka byla podána společností DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o, U Pily 666, 370 01 

České Budějovice, IČ: 28096878, za celkovou cenu díla 3.333.333,00 Kč bez DPH, termín 

ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla do: 31.06.2020. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy s uchazečem DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o, U Pily 666, 370 01 České 

Budějovice, IČ: 28096878, na dodavatele stavebních prací na akci: „Oprava lávky na Podskalí 

ev.č. L3 přes rameno řeky Otavy, Strakonice“ za cenu 3.333.333,00 Kč bez DPH, tj. za 

celkovou cenu včetně DPH 4.033.332,93 Kč.  

III. Pověřuje 

starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
 

5) Žádost o vydání stanoviska k uzavírce a objížďce pro realizaci stavby „Most ev.č. 

1721-2 Katovice - Liboč“ 

Žadatel: HOCHTIEF CZ s.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

Usnesení č. 244/2020 (6/1c) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s vedením objízdných tras po zastavěném území města Strakonice, z důvodu realizace stavby: 

„Most ev.č. 1721-2 Katovice - Liboč“ a z důvodu úplné uzavírky silnice III. třídy č. 1721 v 

Katovicích v prostoru mostu přes Novosedelský potok. Objížďky jsou vedeny pouze po 

komunikacích na pozemcích v majetku ŘSD ČR a SÚS JHK. Termín realizace: 01.04.2020 – 

31.08.2020. 

II. Pověřuje 

Vedoucí majetkového odboru podpisem předmětného formuláře „projednání věci uzavírky“ 
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2. Finanční odbor 

 Schválení účetní závěrky PO za rok 2019 

Usnesení č. 245/2020 (6/2) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkových organizací za rok 2019:  

- Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 

- Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 

- Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353 

- Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 

- Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 

- Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 

- Základní škola Strakonice, Dukelská 166 

- Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 

- Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školou 560 

- Městské kulturní středisko Strakonice, Mírová ul. 831 

- Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281 

- Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512 

- Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1 

II. Sepisuje 

protokol o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2019  dle § 11 vyhlášky 

220/2013 Sb. 

 

 Finanční vypořádání PO za rok 2019 

Usnesení č. 246/2020 (6/2) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

 finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Strakonice za rok 2019 dle 

předloženého návrhu. 

II. Schvaluje 

 výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2019 a jejich  převedení 

do fondů organizací   

 odvod nevyčerpaných účelově určených prostředků příspěvkových organizací za rok 

2019 do  rozpočtu  zřizovatele 

 

Příspěvková organizace 

Výsledek 

hospodaření roku 

2019 

Rozdělení výsledku hospodaření 

Vyúčtování 

účelových 

prostředků  

Rezervní fond Fond odměn 
Vratka 

zřizovateli  

MŠ Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 

410 
0,00 0,00   4 912,00 

MŠ Strakonice, Lidická 625 109 195,04 109 195,04   101 566,95 

MŠ U Parku, Strakonice, Plánkova 353 46 375,50 46 375,50   68 798,00 

MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892 29 846,72 29 846,72   105 299,10 

MŠ Strakonice, Šumavská 264 0,00 0,00   37 473,00 
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ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, 

Jezerní 1280  
110 057,66 110 057,66   120 483,30 

ZŠ Strakonice, Dukelská 166 86 562,44 86 562,44   28 864,00 

ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 

882 
241 833,36 241 833,36   29 555,00 

ZŠ Povážská Strakonice 0,00 0,00   255 424,76 

MěKS Strakonice 1 747 363,68 1 347 363,68 400 000,00 0,00 

MěÚSS Strakonice 3 860 350,79 3 860 350,79   0,00 

STARZ Strakonice 224 788,89 224 788,89   0,00 

Šmidingerova knihovna Strakonice 1 491,00 1 491,00   0,00 

Celkem 6 457 865,08 6 057 865,08 400 000,00 752 376,11 

 

 Odpisové plány PO 

Usnesení č. 247/2020 (6/2) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2020 dle předloženého návrhu: 

- Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 

- Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 

- Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353 

- Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 

- Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 

- Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 

- Základní škola Strakonice, Dukelská 166 

- Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 

- Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školou 560 

- Městské kulturní středisko Strakonice, Mírová ul. 831 

- Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281 

- Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512 

- Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1 

 

 Rozpočtová opatření č. 1 - 5 

Usnesení č. 248/2020 (6/2) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 1 ve výši  100 000 Kč 

Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na dofinancování „Provozně dispoziční studie Základní 

školy Dukelská ve Strakonicích“. Předmětem studie je zpracování analýzy současného provozu 

školy a zpracování návrhu úprav stávajících objektů a případné rozšíření provozu základní 

školy v novém objektu včetně řešení úprav celého areálu školy (viz materiál odboru rozvoje č. 

06/03). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 29x – 3113 - 5166  

 financování 8115  

RO  č. 2  ve výši  2 190 839,76 Kč 

Doplatek účelové dotace z MMR a EU na projekt „Rozvoj informačních a komunikačních 

systémů města Strakonice“. Projekt byl ukončen v roce 2019. O uvedenou částku bude sníženo 

použití finančních prostředků minulých let. 
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Rozpočtová skladba příjmy 148 – 0000 – 4x16 ÚZ  17 968, 17 

969 

 financování 8115  

RO  č. 3  ve výši  40 817 000 Kč 

Průtoková neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci Městský ústav sociálních 

služeb  na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020. 

Rozpočtová skladba příjmy 1230 – 0000 - 4122 ÚZ 13 305 

 výdaje 1230 – 43xx - 5336 ÚZ 13 305 

RO  č. 4  ve výši  41 500 Kč 

Finanční příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. 

Rozpočtová skladba příjmy 700 – 0000 - 4116 ÚZ 29 029 

 výdaje 700 – 103x – 5xxx ÚZ 29 029 

RO  č. 5 ve výši  200 000 Kč 

Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí – krizové  řízení na výdaje spojené se 

zabezpečením opatření NOUZOVÉHO STAVU z důvodů eliminace šíření nákazy COVID-19. 

Finanční prostředky budou použity na pořízení roušek, dezinfekce a další nutné nákupy. 

Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 406 – 5213 – 51xx  

 financování 8115  

 

3. Odbor rozvoje  

 Uzavření smlouvy o dílo na vypracování „Provozně dispoziční studie Základní 

školy Dukelská ve Strakonicích“ 

Usnesení č. 249/2020 (6/3) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

V souladu s čl. 1 odst. 6 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 

Strakonice, že veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování „Provozně dispoziční studie 

Základní školy Dukelská ve Strakonicích“ bude zadána zhotoviteli společnosti FACT s r.o., 

Podolská 401/50, 147 00 Praha 4, IČ 26187094, 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Strakonice jako objednatelem a společností FACT 

s r.o., se sídlem Podolská 401/50, 147 00 Praha 4, IČ 26187094, jako zhotovitelem, jejímž 

předmětem je zpracování Provozně dispoziční studie Základní školy Dukelská ve Strakonicích“ 

za cenu 350.000 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu 423.500 Kč s DPH 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy 

IV. Jmenuje 

pracovní skupinu pro koordinaci zpracování „Provozně dispoziční studie Základní školy 

Dukelská ve Strakonicích“ ve složení: Ing. Rudolf Oberfalcer (místostarosta), (ředitel Základní 

školy Dukelská), Ing. Jana Narovcová (vedoucí majetkového odboru),Ing. Libuše Řeřábková 

(vedoucí odboru školství a cestovního ruchu), Ing. arch. Marta Slámová (vedoucí odboru 

rozvoje), Ing. arch. David Andrlík (odbor rozvoje) 

 

 Návrh na pořízení změny č. 6 Územního plánu Strakonice 

Usnesení č. 250/2020 (6/3) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

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

II. Doporučuje ZM 
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Rozhodnout dle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny č. 6 Územního plánu 

Strakonice, změna č. 6 Územního plánu Strakonice bude pořizována zkráceným postupem dle 

ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

III. Doporučuje ZM 

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

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

na plochy „občanského vybavení – neveřejný zájem“ na pozemcích p.č. st. 945/2, st. 945/3 a 

st. 945/4 vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice (viz. příloha „Obsah změny č. 6 Územního 

plánu Strakonice“) 

IV. Doporučuje ZM 

Souhlasit s úplnou úhradou nákladů na zpracování změny územního plánu a vyhotovení 

úplného znění územního plánu po jeho změně od navrhovatele změny Územního plánu 

Strakonice dle § 55a odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

V. Doporučuje ZM 

Uložit odboru rozvoje zajistit projednání předmětné změny č. 6 Územního plánu Strakonice 

zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

4. MěKS 

 Souhlas s čerpáním z investičního fondu MěKS Strakonice 

Usnesení č. 251/2020 (6/4) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

S čerpáním z investičního fondu MěKS Strakonice ve výši 51.425 Kč na níže uvedenou 

položku: 

Brána o rozměru 8 x 4 m dle vizuálu se zrcadlovou grafikou/ oboustranný tisk, včetně motoru 

a kotvení. Reklamní nafukovací oblouk/brána s příslušenstvím bude využívána na propagaci 

města Strakonice při venkovních akcích.  

Pořizovací cena 42.500 Kč + 21% DPH, tj. celkem tedy 51.425 Kč včetně DPH.  

 

 Změna ceníků krátkodobých nájmů a služeb v budovách MěKS Strakonice 

Usnesení č. 252/2020 (6/4) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Změnu ceníků krátkodobých nájmů a služeb v budovách MěKS Strakonice platných od 

1.3.2020 viz. Příloha mat. č. 6/4, č. 1 (Ceník zvuk), č. 2 (Ceník světla), č. 3 (Ceník prostory + 

služby) 

 

5. ŽP 

 Projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného 

systému pro město a ORP Strakonice“ 

Usnesení č. 253/2020 (6/5) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP 

Strakonice.  
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 Smlouva o výpůjčce movitých věcí, 40 ks panelů Leboblok 

Usnesení č. 254/2020 (6/5) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

S uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých věcí, 40 ks panelů Legoblok s Jihočeským krajem, 

č.sml. SV/OHMS/015/20 

II. Pověřuje  

starostu města k podpisu předmětné smlouvy 

 

 Objednávky OŽP za únor 2020 

Usnesení č. 255/2020 (6/5) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Seznam objednávek odboru životního prostředí za únor 2020. 

 

6. MP 

 Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci  

Usnesení č. 256/2020 (6/6) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Zápis č.1/2020 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci ze dne 25.02.2020. 

 

7. Starosta 

 Zhotovení logotypu města Strakonice 

Usnesení č. 257/2020 (6/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o dílo a licenční smlouvy mezi zhotovitelem Díla – logotypu města 

Strakonice paní XX a městem Strakonice za cenu:  

vytvoření variant výtvarných návrhů Díla: 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých) bez DPH 

výsledné podoby Díla a poskytnutí licence: 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých) bez DPH 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předložené smlouvy    

 

8. 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 – Zápis č.2/2020 ze  zasedání Dozorčí rady TS Strakonice 

s.r.o. dne 16. března 2020  

Usnesení č. 258/2020  

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 tato rozhodnutí: 

Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 

Zápis č.2/2020 ze  zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o. dne 16. března 2020  

II. Schvaluje 

následující: 

1. Okamžité uzavření společnosti pro veřejnost 
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2. Zrušení náboru a zaměstnávání dotovaných sezónních zaměstnanců 

3. Zrušení „Strojního čištění města 2020“ - jarního úklidu 

4. Zrušení svozu BRKO do odvolání 

5. Pozastavení dalších výsadeb do odvolání 

6. Pozastavení výběru parkovného 

7. Pozastavení výběru za použití WC 

 

Jednání rady města ukončil starosta v 16:35 hodin. 
 
 

Datum pořízení zápisu: 18.03.2020 

Zapsala: Eva Mácková 

 

 

 

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

  

     starosta města                místostarosta města              

Ve Strakonicích dne:                Ve Strakonicích dne:  


