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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 10. schůze Rady města Strakonice 
konané 15. dubna 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. 340/2020 – č. 356/2020  
2. Strakonická televize, s.r.o. 

 Rozhodnutí jediného společníka obchodní společnosti Strakonická televize, 
s.r.o. město Strakonice, se sídlem Strakonice, Velké nám. 2, PSČ 386 01, IČ: 
00251810, zastoupené Mgr. Břetislavem Hrdličkou - Účetní závěrka 
Strakonické televize, s.r.o. za rok 2019 
                                                                        Usnesení č. 357/2020   

3. Odbor školství a CR 

 Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 
                                                                        Usnesení č. 358/2020   

 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ Lidická, v MŠ 
Šumavská, v MŠ U Parku, v MŠ A. B. Svojsíka a v MŠ Čtyřlístek 
                                                                        Usnesení č. 359/2020   

 Souhlas s přizváním odborníka s hlasem poradním v oblasti psychologie 
k jednání konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ky Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280  
                                                                        Usnesení č. 360/2020   

4. ŽP 

 Výjimka z pravidel pro zadávání zakázek v podmínkách města Strakonice na 
realizaci části díla  – výroba betonových prefabrikátů pro stavbu Campanily - 
Santorini na stavební záměr ,,Úprava kruhové křižovatky ulice Písecká 
Strakonice“. 
                                                                        (Odloženo)   

5. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření č. 7 - 9 
                                                                        Usnesení č. 361/2020   

 Vyhodnocení smlouvy o zajištění hromadné dopravy za rok 2019 
                                                                        Usnesení č. 362/2020   

 Svěření pravomoci uzavírat darovací smlouvy starostovi města dle § 102 odst.  
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
                                                                        Usnesení č. 363/2020   
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6. OIP 

 Poskytování ochranných prostředků v nouzovém stavu 
                                                                        Usnesení č. 364/2020   

 
7. MěKS 

 Zrušení 24. ročníku MDF plánovaného od 20.08.-23.08.2020 
                                                                        Usnesení č. 365/2020   

8. Tajemnice MěÚ 

 Stanovení úředních hodin Městského úřadu Strakonice 
                                                                        Usnesení č. 366/2020   

 
 
 
 
 
10. 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) Žádost o výpůjčku části pozemku za účelem zřízení dráhy pro dálkově 
řízené modely aut – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 340/2020 (10/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce číslo 2018-00620, 
týkající se snížení výměry vypůjčeného pozemku p.č. 1165 v k.ú. Strakonice - 
předmětu smlouvy, a to o 4.500 m2. Smlouva o výpůjčce je uzavřena s BIKEFAKTORY 
Strakonice, IČ 87698340.  

II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 1165 o výměře cca 4.500 m2 
v k.ú. Strakonice.  
 

2) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Lidická – úprava sítě č.p. 150“  
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. 341/2020 (10/1) 
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 
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distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. 1288/3 v k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou „Lidická – úprava sítě 
č.p. 150“, za částku 10.000,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba 
DPH. 

II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 

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. 342/2020 (10/1) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje 
usnesení Rady města Strakonice č. 227/2020 ze dne 18. března 2020. Důvodem je 
aktualizace dotčených pozemků v majetku města Strakonice a s tím související délky 
uložení inženýrských sítí oproti Smlouvě o smlouvě budoucí č. 2017-00338 ze dne 
17.05.2017  (usnesení RM č. 3152/2017 ze dne 15.03.2017 a č. 3357/2017 ze dne 
26.04.2017). 

II. 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. 320/70, p.č. 320/386, p.č. 
320/365 a p.č. 320/412, vše v k.ú. Přední Ptákovice, v souvislosti se stavbou „Rek. 
NTL na STL Strakonice, Václavská – I. et“, za částku 56.900,- Kč bez DPH. K této částce 
bude připočtena platná sazba DPH. 

III. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 

4) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice - kNN, Podsrp - Leitnerová“  
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. 343/2020 (10/1) 
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 – zemní kabelové vedení NN do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. 620 v k.ú. Přední Ptákovice, v souvislosti se stavbou „Strakonice - kNN, 



Stránka 4 (celkem 16) 
 

Podsrp - Leitnerová“, za částku 10.000,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena 
platná sazba DPH. 

II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 

5) Přehled objednávek majetkového odboru za březen 2020 
Usnesení č. 344/2020 (10/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za březen 2020 
 

6) Stavba: Dům kultury Strakonice – I. etapa – oprava přílohy změnového 
listu ZL18 
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

7) Ustanovení pracovní skupiny pro zadání a koordinaci zpracování 
projektové dokumentace rekonstrukci Domu kultury Strakonice 
Usnesení č. 345/2020 (10/1) 
Rada města po projednání 

I. Ustavuje 
pracovní skupinu pro zadání a koordinaci zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci Domu kultury Strakonice ve složení: Ing. Rudolf Oberfalcer, p. František 
Christelbauer, p. Soňa Petříková, Ing. Arch. Marta Slámová, Ing. Arch. David Andrlík, 
Ing. Jana Narovcová, Ing. Oldřich Švehla. 
 

8) Studie proveditelnosti - Rekonstrukce zásobování teplem zimního 
stadionu z plaveckého stadionu 
Usnesení č. 346/2020 (10/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vypracováním prováděcí projektové dokumentace na realizaci stavby: „Rekonstrukce 
zásobování teplem zimního a plaveckého stadionu“, s tím, že dodávka tepla bude 
řešena formou dodávky tepla v topné vodě, trasa teplovodu bude vedena převážně 
travnatými plochami mimo objekty ZS (ve zpracované studii proveditelnosti označena 
jako varianta C). 
II. Souhlasí  
s oslovením firmy AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 453 
06 605, k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení a zadání stavby na akci „Rekonstrukce zásobování teplem zimního 
a plaveckého stadionu“, a to z toho důvodu, že společnost již zpracovávala studii 
proveditelnosti řešící optimalizaci dodávky tepla do areálu STARZ v lokalitě Na 
Křemelce. 

III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 
140 00 Praha 4, IČO: 453 06 605, na zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení a zadání stavby na akci „Rekonstrukce zásobování teplem zimního 
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a plaveckého stadionu“ za cenu celkem 566 000,- Kč bez DPH s termínem splnění a 
dodání díla, a to do 30.10.2020. 

IV. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 

9) ZŠ Poděbradova  č.p. 882 –  oprava sociálního  zařízení  
Usnesení č. 347/2020 (10/1) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci 
akce: 
 „ ZŠ Poděbradova  č.p. 882–  oprava sociálního  zařízení “ 
 za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. Radimír Lagron Stavitelství, Únice- Hubenov 23, Strakonice, IČ 13507168 
2. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. Strakonice II, Komenského 373 , 
    IČ 45023522 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice I, Písecká 506, IČ 45023786 
4. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ 26101262 
5. KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek 39701 , IČ 46683046 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek  „ZŠ Poděbradova  č.p. 882– oprava soc. zařízení “ 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „ZŠ Poděbradova  č.p. 
882– oprava sociálního zařízení “ 

IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3.       člen:    Ing. Oldřich  Švehla 
4. člen: p. Jaroslav Houska  
5. člen: Mgr. Jří Johanes 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: Ing. Tatiana Šamanková 
3. náhradník: Ing. Petr Zdeněk 
4. náhradník: p. Michal Bezpalec  
5. náhradník: Mgr. Jan Babka   

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

VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
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10) Ustanovení pracovní skupiny pro zadání a koordinaci zpracování 
projektové dokumentace „Domov  pro seniory v lokalitě Jezárky 
Strakonice“ 
Usnesení č. 348/2020 (10/1) 
Rada města po projednání 

I. Ustavuje 
pracovní skupinu pro zadání a koordinaci zpracování projektové dokumentace na 
stavbu „ Domov  pro  seniory v lokalitě Jezárky Strakonice“ ve složení: Ing. Rudolf 
Oberfalcer, p. Josef Zoch, Mgr. Dagmar Prokopiusová, Ing. Arch. Marta Slámová, Ing. 
Arch. David Andrlík, Ing. Jana Narovcová, p. Jaroslav Houska 
 
1) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 349/2020 (10/1a) 
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.května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 

za měsíc duben do 25.4.2020, 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. 003, o 

velikosti 1+0 a výměře 47,50 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu do 31. května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc duben do 25.4.2020 V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 

za měsíc duben do 25.4.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Uzavření dodatku je podmíněno doplacením kauce do výše 80 Kč/m2, tzn. částky 

2.706 Kč. 

Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 3.608,- Kč/měsíc. 

III. 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. května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

IV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A26 o 
velikosti 1+1 a výměře 43,15 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.021,- Kč/měsíc (dotace). 
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V. 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 31. května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za  měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.996 Kč/měsíc. 
VI. 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. května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.230 Kč/měsíc. 

VII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 017 o 
velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.6.2020 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 2.736 Kč/měsíc. 

VIII. 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. května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

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 31. května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, 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. 015 o 
velikosti 1+0 a výměře 33,64 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. října 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.6.2020 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 2.188 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 
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prodloužení nájmu bytu do 31. května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020 nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.472 Kč/měsíc. 

XII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o 
velikosti 1+1 a výměře 53,14 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. října 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.6.2020 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 3.573 Kč/měsíc. 

XIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o 
velikosti 1+0 a výměře 59,65 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. října 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.6.2020 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.284 Kč/měsíc. 

XIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 014, o 
velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.6.2020 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 2.736 Kč/měsíc. 

XV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A38, o 
velikosti 1+0 a výměře 38,00 m2, s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.033,- Kč/měsíc (dotace). 

XVI. 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. května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 

za měsíc duben do 25.4.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005, o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
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nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.6.2020 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008, o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. října 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.6.2020 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XIX. 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. května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě 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 30. dubna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.6.2020 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 
XXI. 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 do 31. května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 
za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že manž. XX neuhradí nájemné za měsíc 
duben do 25.4.2020, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 014, o 
velikosti 1+0 a výměře 29,80 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že pan XX neuhradí nájemné za 
měsíc duben do 25.4.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.6.2020 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 2.384 Kč/měsíc. 

XXIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007, o 
velikosti 2+1 a výměře 62,040 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31.července 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
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nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.723,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004, o 
velikosti 2+0 a výměře 67,60 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. října 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 
za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za měsíc duben 
do 25.4.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.774,- Kč/měsíc (dotace). 

XXV. 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. května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVI. 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. května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že manželé XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.4.2020, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 4.825,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008, o 
velikosti 2+kk a výměře 68,00 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.4.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.911,- Kč/měsíc (dotace). 
XXVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 028, o 
velikosti 1+0 a výměře 66,70 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 30.4.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 30.4.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 3.567,- Kč (dotace). 

XXIX. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
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2) revokace usnesení č. 236/2020 
Usnesení č. 350/2020 (10/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí   

s tím, že součástí nové smlouvy o nájmu bytu dle usnesení číslo 236/2020 ze dne 
18.3.2020 bude ustanovení, že paní XX nejpozději do 31. května 2020 uhradí zbývající 
částku za kauci, která činí  2.504,- Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004, o 
velikosti 1+1 a výměře 60,80 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. května 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za 
měsíc duben do 25.4.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 4.672,- Kč/měsíc. 
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy a dodatku 

 

3) ÚV Pracejovice – výměna operačního systému 
Usnesení č. 351/2020 (10/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s tím, aby Technické služby Strakonice s.r.o. objednaly výměnu operačního systému a 
instalaci kamer do Úpravny vody v Pracejovicích od firmy MPC System společnost s.r.o., 
IČO 40755517, za cenu 446.300,- bez DPH, a to z toho důvodu, že tato společnost již 
na předmětné stavbě provádí elektroinstalace, a ty musí být s novým operačním 
systémem kompatibilní.  
 
4) žádost o zrušení poměrné části nájemného za rok 2020 za období šesti 
měsíců 
Usnesení č. 352/2020 (10/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se zrušením poměrné části nájemného u nájemní smlouvy číslo 2014-124 ze dne 30. 
května 2014, uzavřené mezi městem Strakonice a panem XX, a to za období od 1. 
dubna 2020 do 30. září 2020. 
II. Souhlasí 
za účelem zmírnění důsledků souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem na území 
ČR v březnu 2020 a krizovými či mimořádnými opatřeními, s uzavřením dodatku k 
nájemní smlouvě číslo 2014-124 ze dne 30. května 2014, uzavřené mezi městem 
Strakonice a panem XX, jehož předmětem bude snížení ceny nájmu, a sice o 50% za 
období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
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5) Výběrové řízení malého rozsahu na dodavatele díla „MŠ Školní č.p. 80 
Strakonice – stavební úpravy bytové jednotky“ 
Usnesení č. 353/2020 (10/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na dodavatele díla  „MŠ Školní č.p. 
80 Strakonice – stavební úpravy bytové jednotky“. 
Pořadí firem:      
Radomír Lagron, Hubenov 23 386 01 Strakonice :             496 516  ,- Kč bez DPH 
VKS stavební s.r.o. Na Dubovci, Strakonice 386 01 :          575 709 ,-  Kč bez DPH  
PRIMA, a. s., Raisova 1004, 386 47 Strakonice :               595 711  ,- Kč bez DPH                                
SALVETE spol. s r.o., , Písecká 506, Strakonice  386 01 :   677 077  ,- Kč bez DPH                                  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem Radomír Lagron , Hubenov 23, Strakonice 386 01, 
IČ : 13507168,   na zhotovení stavby : ,,MŠ Školní č.p. 80 Strakonice – stavební úpravy 
bytové jednotky“ za cenu  :  496 516 ,- Kč bez DPH, s termínem dokončení stavby do 
30.7.2020. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
 

1) ČSAD STTRANS – žádost o souhlas s pronájmem pozemku za účelem 
umístění 2 dobíjecích stání a dobíjecí stanice pro elektromobily 
Usnesení č. 354/2020 (10/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vybudováním 2 dobíjecích stání na pozemku p.č. 1066/114 v k.ú. Strakonice a s 
umístěním dobíjecí stanice pro elektromobily na pozemku p.č. 1066/164 v k.ú. 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpise předmětného souhlasu. 
 

2) Smlouva o centralizovaném zadání veřejné zakázky ,,Nákup elektrické 
energie na období 1.1.2021 - 31.12.2023“ 
Usnesení č. 355/2020 (10/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky na nákup elektrické 
energie za účelem realizace nákupu silové elektrické energie v hladině nízkého a 
vysokého napětí pro odběrná místa Města Strakonice včetně organizací zřizovaných 
městem a TS Strakonice s.r.o., DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s. a TC 
Přádelna s.r.o. na období 1.1.2021 - 31.12.2023. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Dodatek č.1 ke Smlouvě o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu 
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PXE pro nákup elektrické energie na období 1.1.2021 - 31.12.2023 . 
Usnesení č. 356/2020 (10/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE 
pro konečné zákazníky (uzavřené 23.5.2017) s energetickou burzou Power Exchange 
Central  Europe  a.s. za účelem realizace nákupu silové elektrické energie v hladině 
nízkého a vysokého napětí pro odběrná místa Města Strakonice včetně organizací 
zřizovaných městem, TS Strakonice s.r.o., DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s. 
a TC Přádelna s.r.o. Strakonice, na období 1.1.2021 – 31.12.2023. 
II. Souhlasí 
se zaplacením účastnického poplatku za obchodování na trhu Power Exchange Central  
Europe  a.s. v celkové výši  192.000,-  Kč bez DPH. 
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
2. Strakonická televize, s.r.o. 

 Rozhodnutí jediného společníka obchodní společnosti Strakonická 
televize, s.r.o. město Strakonice, se sídlem Strakonice, Velké nám. 2, 
PSČ 386 01, IČ 00251810, zastoupené Mgr. Břetislavem Hrdličkou - 
Účetní závěrka Strakonické televize, s.r.o. za rok 2019 

Usnesení č. 357/2020 (10/2) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
Účetní závěrku Strakonická televize, s.r.o. za rok 2019 s vykázanou ztrátou 
v částce Kč 123.083,27 

II. Rozhodla  
O nakládání s vykázanou ztrátou takto: 
ztráta roku 2019 v částce Kč 123.083,27 bude uhrazena z nerozděleného zisku 
minulých let, evidovaného na účtu 428 Nerozdělený zisk minulých let 
 

3. Odbor školství a CR 

 Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem 
Strakonice 

Usnesení č. 358/2020 (10/3) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
udělení odměn za 1. pololetí školního roku 2019/2020 ředitelům základních a 
mateřských škol zřizovaných městem Strakonice dle předloženého návrhu, který je 
samostatnou přílohou usnesení RM uloženou na odboru školství a CR. 

II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 

 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ Lidická, 
v MŠ Šumavská, v MŠ U Parku, v MŠ A. B. Svojsíka a v MŠ Čtyřlístek 
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Usnesení č. 359/2020 (10/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2020/2021 
v MŠ Lidická v 1. třídě a ve 2. třídě na 28 dětí, ve 3. třídě a ve 4. třídě na 27 dětí, v 
odloučeném pracovišti MŠ Školní v 1. třídě a ve 2. třídě na 28 dětí a ve 3. třídě a ve 4. 
třídě na 27 dětí,  v odloučeném pracovišti MŠ Holečkova 413 ve 4. třídě na 25 dětí, v 
odloučeném pracovišti MŠ Spojařů 1260 ve  2. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí a ve 3. 
třídě na 27 dětí a v odloučeném pracovišti MŠ Stavbařů 213 v 1. třídě na 28 dětí a ve 
2. třídě na 27 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
II. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2020/2021 
v MŠ Šumavská v 1. třídě a ve 2. třídě na 28 dětí, ve 3. třídě a ve 4. třídě na 27 dětí 
za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy 
a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
III. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2020/2021 
v MŠ U Parku ve 2. třídě na 26 dětí, ve 4. třídě na 25 dětí a v odloučeném pracovišti 
Lidická 194 na 27 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
IV. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2020/2021 
v MŠ A. B. Svojsíka v 1. třídě a ve 4. třídě na 27 dětí a ve 2. třídě a ve 3. třídě na 28 
dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti 
školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
V. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2020/2021 
v MŠ Čtyřlístek ve 3. třídě na 25 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na 
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví. 
 

 Souhlas s přizváním odborníka s hlasem poradním v oblasti 
psychologie k jednání konkursní komise pro konkursní řízení na 
vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy F. L. Čelakovského, 
Strakonice, Jezerní 1280  

Usnesení č. 360/2020 (10/3a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s přizváním odborníka s hlasem poradním v oblasti psychologie, který není členem 
komise, pana XX, k jednání komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ky Základní školy F. L. Čelakovského, Jezerní 1280. 
 

4. ŽP 

 Výjimka z pravidel pro zadávání zakázek v podmínkách města 
Strakonice na realizaci části díla  – výroba betonových prefabrikátů 
pro stavbu Campanily - Santorini na stavební záměr ,,Úprava kruhové 
křižovatky ulice Písecká Strakonice“. 
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Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

5. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření č. 7 - 9 
Usnesení č. 361/2020 (10/5) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 7 ve výši  33.400,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů odboru OIP, oddělení informatiky  na likvidaci pojistné 
události – poškozený optický kabel v budově Husova čp. 380. Rozpočtové opatření 
bude kryto příjmy z pojistného plnění. 
Rozpočtová skladba výdaje 140 – 6171 – xxxx  33.400 
 příjmy       3639 – 2322  33.400 

 

RO  č. 8 ve výši  679.257,36 Kč 
Dokrytí nákladů na volby do Evropského parlamentu (189 317,43 Kč) a na opakované 
volby do zastupitelstva obce (489 939,93 Kč) v rámci finančního vypořádání za rok 
2019. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let. 
Rozpočtová skladba příjmy 99 – 6402 – 2222 – ÚZ 98348 189.317,43 

 příjmy 99 – 6402 – 2222 – ÚZ 98074 489.939,93 
 financování        8115 679.257,36 

 

RO  č. 9 ve výši  1.858.267,46 Kč 
Průtoková účelová dotace pro  ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 na realizaci 
projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Modernizace učebny fyziky a 
chemie“. 
Rozpočtová skladba příjmy 1322 – 0000 – 4116 – ÚZ 17016 660.193,23 

 příjmy 1322 – 0000 – 4216 – ÚZ 17969  1.198.074,23 
 výdaje 1322 – 3113 – 5336 – ÚZ 17016 660.193,23 

 výdaje  1322 – 3113 – 6356 – ÚZ 17969 1.198.074,23 

 

 Vyhodnocení smlouvy o zajištění hromadné dopravy za rok 2019 
Usnesení č. 362/2020 (10/5) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
přeplatek z provozu MHD Strakonice ve výši 193.586 Kč. 

II. Souhlasí 
s poskytnutím přeplatku ve výši 193.586 Kč na účet města Strakonice nejpozději do 
30.04.2020. 
 

 Svěření pravomoci uzavírat darovací smlouvy starostovi města dle § 
102 odst.  3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů  

Usnesení č. 363/2020  
Rada města po projednání 
I. Svěřuje 
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
starostovi města Strakonice Mgr. Břetislavu Hrdličkovi pravomoc uzavírat darovací 
smlouvy mezi městem Strakonice jako dárcem a jinými subjekty (právnické či fyzické 
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osoby) jako obdarovanými, jejichž předmětem bude poskytování věcných a peněžitých 
darů osobám či subjektům, které se podílely na překonání krizové situace nastalé 
v době nouzového stavu.   
 
6. OIP 

 Poskytování ochranných prostředků v nouzovém stavu 
Usnesení č. 364/2020 (10/6) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytováním ochranných prostředků (zejména roušek) občanům města Strakonice 
a jiným fyzickým a právnickým osobám v průběhu trvání nouzového stavu vyhlášeného 
vládou ČR a v době bezprostředně následující. Ochranné prostředky se poskytují 
bezplatně dle potřeby jednotlivých osob a v závislosti na možnostech města Strakonice 
a jsou vydávány pověřenými zaměstnanci města Strakonice zařazenými do Městského 
úřadu Strakonice či do Městské policie Strakonice, kteří vedou o přijatých a vydaných 
ochranných prostředcích příslušnou evidenci. Evidence vydaných ochranných 
prostředků se předává na finanční odbor městského úřadu. 
 

7. MěKS 
 Zrušení 24. ročníku MDF plánovaného od 20.08.-23.08.2020 

Usnesení č. 365/2020 (10/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zrušením letošního 24. ročníku MDF plánovaného od 20.08.2020 do 23.08.2020 z 
důvodu celosvětově šířící se pandemie COVID-19 a s tím souvisejícími nejasnostmi ve 
vztahu k omezení povoleného počtu shromážděných účastníků a diváků při MDF, ve 
vztahu k datu otevření hranic ČR a umožnění účasti zahraničních vystupujících, ve 
vztahu k omezení možností poskytnutí ubytování a stravování a ve vztahu k 
nevyjasněným podmínkám zajištění dalších požadovaných dodávek a služeb. 
 
8. Tajemnice MěÚ 

 Stanovení úředních hodin Městského úřadu Strakonice 
Usnesení č. 366/2020  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s účinností od 20.04.2020 se stanovením úředních hodin Městského úřadu Strakonice 
v tomto rozsahu: 
pondělí 8:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00, středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00,  
pátek 8:00 - 11:30. Podatelna bude  pro veřejnost přístupná od pondělí do pátku. 
 
Jednání rady města ukončil starosta v 15:45 hodin. 
 

Datum pořízení zápisu: 16.04.2020 
Zapsala: Eva Mácková 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                   Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.  
     starosta města                místostarosta města              

Ve Strakonicích dne:               Ve Strakonicích dne:  


