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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 15. schůze Rady města Strakonice 

konané 24. června 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. 561/2020 – 614/2020 
2.  ŽP 

 Objednávky OŽP za duben 2020 
                                                                             Usnesení č. 615/2020  

 Objednávky OŽP za květen 2020 
                                                                             Usnesení č. 616/2020  

3. Tajemnice 
 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období I. pololetí 

2020 
                                                                             Usnesení č. 617/2020  

4. OŠCR 
 Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2020 – opatření 

2 – Podpora jednorázových kulturních akcí a projektů 
                                                                             Usnesení č. 618/2020  

 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430 – 
nominace člena školské rady 
                                                                             Usnesení č. 619/2020  

 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit dospělých pro rok 2020 
                                                                             Usnesení č. 620/2020  

 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2020 – opatření 3 
                                                                             Usnesení č. 621/2020  

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu za období březen – květen 
2020 
                                                                             Usnesení č. 622/2020  

 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy F. L. 
Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 

                                                                                        Usnesení č. 623/2020  
5. Odbor rozvoje 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Obnova kapličky 
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Sv. Jana Nepomuckého v k.ú. Střela”  
                                                                             Usnesení č. 624/2020  

 Veřejná zakázka malého rozsahu na „Změna č. 5 Územního plánu Strakonice“ 
                                                                             Usnesení č. 625/2020  

6. Finanční odbor 
 Rozpočtová opatření č. 24 – 27 

                                                                             Usnesení č. 626/2020  
 Šmidingerova knihovna – přijetí daru 

                                                                             Usnesení č. 627/2020  
 Strakonická pouť v roce 2020 - informace 

                                                                                    Usnesení č. 628/2020  
7. OIP 

 Uzavření Smlouvy o užití, implementací a provozní podpoře informačního 
systému Helios Fenix s firmou Asseco Solutions, a.s. 
                                                                             Usnesení č. 629/2020  

 Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvy o podmínkách 
Sdílení dat s firmou Asseco Solutions, a.s. 
                                                                             Usnesení č. 630/2020  

 Uzavření dodatku č.3 smlouvy o poskytnutí a údržbě software s firmou FLUX, 
spol. s r.o. 
                                                                             Usnesení č. 631/2020  

 Veřejná zakázka malého rozsahu - „Koupě 1 ks služebního osobního vozu 8-9 
míst“ 
                                                                             Usnesení č. 632/2020  

8. Starosta 
 Jmenování člena komise dopravy 

                                                                             Usnesení č. 633/2020  
 Poskytnutí daru za účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci 

                                                                             Usnesení č. 634/2020  
9. MěúSS 

 Přijetí darů 
                                                                           Usnesení č. 635/2020  

 Žádost o poskytnutí bytové jednotky č. B 22 II.d v Domě s pečovatelskou 
službou Rybniční 1283, 386 01 Strakonice k užívání Pečovatelskou službou 
MěÚSS Strakonice 
                                                                             Usnesení č. 636/2020  

10. Radní – P. Zach, DiS. 
 Zadání studie proveditelnosti transformace činností PO STARZ do činností TS 

Strakonice s.r.o 

                                                                             Usnesení č. 637/2020  
11. Měks 

 Souhlas s využíváním venkovních prostor letního kina Strakonice pro DUDÁK – 
Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. 
                                                                             Usnesení č. 638/2020  

12. MP 
 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: 

"Strakonice - reprodukce městského kamerového dohlížecího systému“ 
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                                                                             Usnesení č. 639/2020  
13. 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  
                                                                                Usnesení č. 640/2020  

 
15. 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 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová 

1) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se 
stavbou: „RVDSL 1828_C_C_STRA80-STRA1HR_MET, 16010-042300“  
Žadatel: CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
V zastoupení: První SaZ Plzeň, a.s., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň 
Usnesení č. 561/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje 
usnesení Rady města Strakonice č. 422/2020 ze dne 20. května 2020. Důvodem je 
změna názvu žadatele Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na CETIN a.s. 

II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a firmou CETIN a.s., Olšanská 
2681/6, 130 00 Praha 3, pro uložení podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 714/4 v k.ú. Nové 
Strakonice, v souvislosti se stavbou „RVDSL 1828_C_C_STRA80-STRA1HR_MET, 
16010-042300“, za částku 10.000,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná 
sazba DPH. 
III. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

2) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: 
„RVDSL5849_C_C_STRA219-STRA1HR_MET“  
Žadatel: CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
Usnesení č. 562/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje 
usnesení Rady města Strakonice č. 384/2020 ze dne 06. května 2020. Důvodem je 
změna názvu žadatele Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na CETIN a.s. 
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II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností CETIN a.s., Olšanská 
2681/6, 130 00 Praha 3, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném 
břemeni pro uložení Komunikačního vedení a zařízení – zemní kabelové vedení NN a 
opticko-metalický převodník RVDSL do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
580/28 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby 
„RVDSL5849_C_C_STRA219-STRA1HR_MET“ dle sazebníku, tzn. za částku 50 Kč/bm, 
minimálně však 10.000,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba 
DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění 
Komunikačního vedení a zařízení na Zatížené nemovitosti a za účelem jejího 
provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat Komunikační vedení a zařízení na Zatížené nemovitosti. Věcné 
břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat na 
Zatížené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na 
distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice Komunikačním vedením a 
zařízením bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
Odpovědnost za škody a sankce: 
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je budoucí 
oprávněná povinna závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude 
odstraněna v termínu stanoveném na základě dohody obou smluvních stran. V 
případě, že k dohodě nedojde ve lhůtě 5-ti pracovních dnů, pak bude závada 
odstraněna v termínu, který stanoví písemně budoucí povinný, jako dobu přiměřenou 
s ohledem na charakter závady, rozsah závady a s ohledem na klimatické podmínky. 
V případě, že do stanovené lhůty nebude oprava provedena, je budoucí oprávněná 
povinna uhradit budoucímu povinnému smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu a souhlasí se vstupem (a vjezdem) budoucího 
oprávněného, popř. jím pověřených třetích osob na zatíženou nemovitost v 
souvislosti s realizací stavby. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého 
situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 

- Při výkopu v pásu stávající dlažby bude po ukončení prací vše uvedeno 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. 
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III. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

3) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku 
v  majetku města Strakonice p.č. 1101/11 v  k.ú. Modlešovice 
Usnesení č. 563/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Domovní čistírna odpadních vod a kanalizační přípojka“ 
s uložením nové kanalizační přípojky pro domácí čistírnu odpadních vod do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. 1101/11 v k.ú. Modlešovice, dle sazebníku. 
Souhlas se vydává za následujících podmínek: 
-    Rýha v asfaltové komunikaci bude zaříznuta řezačem spár. Oprava asfaltového 

krytu bude provedena opět z asfaltové směsi v šířce, ve které byl prováděn výkop 
a z obou stran bude oprava zvětšena min. o 50% šíře výkopu. Spára mezi 
stávajícím asfaltovým krytem a novým asfaltovým krytem bude zalita asfaltovou 
emulzí. Do 1 roku od předání překopu bude asfaltový povrch přefrézován a 
přeasfaltován v tl. 5 cm v celé šíři komunikace a v délce cca 10 m. 

-  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. 

Odpovědnost za škody a sankce: 
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je Uložitel 
povinen závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude odstraněna 
během přiměřené doby, kterou v  závislosti na charakteru závady a s ohledem na 
klimatické podmínky písemně předem stanoví Město. V případě, že do stanovené 
lhůty nebude oprava provedena, je Uložitel povinen uhradit Městu smluvní pokutu. 
Výše smluvní pokuty činí 5000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním 
vad. 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a panem XX. 

III. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody. 
 

4) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku 
v  majetku města Strakonice p.č. 1208/11 v  k.ú. Strakonice 
Žadatel: DOLLARS a.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno 
V zastoupení: KOMPLET – projektová kancelář, Písecká 893, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 564/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „NOVOSTAVBA SPEDIČNÍ HALY STRAKONICE – KÁNÍ VRCH“ 
s uložením kanalizačního potrubí, sloužícího jako bezpečnostní přepad ze vsakovací 
retenční nádrže do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 1208/11 v k.ú. 
Strakonice, dle sazebníku. 
Souhlas se vydává za následujících podmínek: 

- 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. 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a firmou DOLLARS a.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno. 

III. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody. 
 

5) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků 
v  majetku města Strakonice p.č. 642/5, p.č. 642/6, p.č. 613/2 a p.č. 
1277/2, vše v  k.ú. Strakonice 
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

6) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Starý Dražejov – 
kabel NN parc.č. 118/1“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice 
V zastoupení: Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 565/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 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, kterou se smluvní strany zavazují 
uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení zemního kabelu NN do pozemku v 
majetku města Strakonice p.č. 1295/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby „Starý Dražejov – kabel NN parc.č. 118/1“ dle 
sazebníku, tzn. za částku 50 Kč/bm, minimálně však 10.000,- Kč bez DPH. K této 
částce bude připočtena platná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN na Zatížené nemovitosti a za účelem jejího 
provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné břemeno 
bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat na Zatížené 
nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční 
soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
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Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice zemním kabelovým vedením 
NN bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
Odpovědnost za škody a sankce: 
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je budoucí 
oprávněná povinna závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude 
odstraněna v termínu stanoveném na základě dohody obou smluvních stran. V 
případě, že k dohodě nedojde ve lhůtě 5-ti pracovních dnů, pak bude závada 
odstraněna v termínu, který stanoví písemně budoucí povinný, jako dobu přiměřenou 
s ohledem na charakter závady, rozsah závady a s ohledem na klimatické podmínky. 
V případě, že do stanovené lhůty nebude oprava provedena, je budoucí oprávněná 
povinna uhradit budoucímu povinnému smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu a souhlasí se vstupem (a vjezdem) budoucího 
oprávněného, popř. jím pověřených třetích osob na zatíženou nemovitost v 
souvislosti s realizací stavby. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého 
situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 

- Rýha v asfaltové komunikaci bude zaříznuta řezačem spár. Oprava asfaltového 
krytu bude provedena opět z asfaltové směsi v šířce, ve které byl prováděn 
výkop a z obou stran bude oprava zvětšena min. o 50% šíře výkopu. Spára 
mezi stávajícím asfaltovým krytem a novým asfaltovým krytem bude zalita 
asfaltovou emulzí. 

- 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. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

7) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku 
v  majetku města Strakonice p.č. 1309/9 v  k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 566/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „STL plynovodní přípojka a plynofikace průmyslového 
objektu“ s uložením nové plynovodní přípojky do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. 1309/9 v k.ú. Strakonice, dle  sazebníku. 
Souhlas se vydává za následujících podmínek: 

- Rýha v asfaltové komunikaci bude zaříznuta řezačem spár. Oprava asfaltového 
krytu bude provedena opět z asfaltové směsi v šířce, ve které byl prováděn 
výkop a z obou stran bude oprava zvětšena min. o 50% šíře výkopu. Spára mezi 
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stávajícím asfaltovým krytem a novým asfaltovým krytem bude zalita asfaltovou 
emulzí. Do 1 roku od předání překopu bude asfaltový povrch přefrézován a 
přeasfaltován v tl. 5 cm v šíři jízdního pruhu a v délce cca 10 m. 

- 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. 

Odpovědnost za škody a sankce: 
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je Uložitel 
povinen závadu na  vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude odstraněna 
během přiměřené doby, kterou v  závislosti na charakteru závady a s ohledem na 
klimatické podmínky písemně předem stanoví Město. V případě, že do stanovené 
lhůty nebude oprava provedena, je Uložitel povinen uhradit Městu smluvní pokutu. 
Výše smluvní pokuty činí 5000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním 
vad. 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a fyzickou osobou podnikající XX. 

III. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody. 

 

8) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Přípojka STL Dražejov u Strakonic, 
parc.č. 1277/11“  
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. 567/2020 (15/1) 
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 
energetického zařízení – STL přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
1277/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, v souvislosti se stavbou „Přípojka STL Dražejov u 
Strakonic, parc.č. 1277/11“, za částku 10.000,- Kč bez DPH. K této částce bude 
připočtena platná sazba DPH. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

9) Kontejnerové stání III. Tržní ulice 
Usnesení č. 568/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky, jejímž předmětem je realizace stavby „Kontejnerové stání III. Tržní“. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou PRIMA, a. s., Raisova 1004, Strakonice, IČO: 
47239743, za cenu 1.235.321,- Kč bez DPH, tj, za celkovou cenu včetně DPH 
1.494.738,- Kč, termín plnění 12 týdnů od podpisu SOD. Předmětem smlouvy je 
realizace stavby „Kontejnerové stání III. Tržní“. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „Kontejnerové stání 
III. Tržní“.     
 

10) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Posílení STL 
Strakonice, ul. Mikoláše Alše“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice 
Usnesení č. 569/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
se záměrem realizace akce „Posílení STL Strakonice, ul. Mikoláše Alše“ ve fázi 
rozpracovanosti. Tato akce bude v průběhu zpracování projektové dokumentace 
konzultována s majetkovým odborem a koordinována se zájmy města Strakonice. 
 

11) Problematika parkování v Husově ulici  
Usnesení č. 570/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
majetkovému odboru informovat o záměru vybudování parkovacích míst na pozemku 
p,č, 390/2 v k.ú. Strakonice SVJ v ulici Mírova a Husova a seznámit je se zpracovaným 
návrhem řešení (varianta se zřízením  17-ti parkovacích míst), případně v této věci 
následně svolat veřejné projednání. 
 

12) Žádost o souhlas se stavbou „Komunikace Virt, Strakonice“ a se 
stavbou „Vodovodního a kanalizačního řadu Virt, Strakonice“ na pozemcích 
v majetku města Strakonice 129/1 a 129/6, vše v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 571/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s umístěním komunikace a inženýrských sítí na pozemcích v majetku města Strakonice 
p.č. 129/1 a p.č. 129/6, vše v k.ú. Střela v souvislosti se stavbami „Komunikace Virt, 
Strakonice“ a „Vodovodní a kanalizační řad Virt, Strakonice“ pro účely stavebního 
řízení. Před zahájením realizace předmětných staveb musí být ukončeny nájemní 
smlouvy, jejichž předmětem je užívání pozemků, na nichž dojde k realizaci 
předmětných staveb. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas příslušného stavebního úřadu. 

II. Ukládá 
majetkovému odboru vstoupit do jednání s nájemci dotčeného pozemku p.č. 129/1 v 
k.ú. Střela za účelem ukončení nájemní smlouvy č. 99 – 001 a za účelem zúžení 
předmětu výpůjčky v rámci smlouvy č. 99 – 050 v nejbližším možném termínu. 
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13) Výsadba zeleně ÚV Pracejovice, Strakonice 
Usnesení č. 572/2020 (15/1) 
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: „Výsadba zeleně ÚV Pracejovice, Strakonice“, za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. IČO: 15800318 

2. IČO: 70663939 

3. Avelana CZ s.r.o, Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, Praha 2, IČO: 

24294811  

4. Technické Služby Strakonice s.r.o, Raisova 274, Strakonice, IČO: 25156888 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek na akci „Výsadba zeleně ÚV Pracejovice, Strakonice“. 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: 
„Výsadba zeleně ÚV Pracejovice, Strakonice“. 

IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3. člen: p. Dušan Kučera 
4. člen: Ing. Jaroslav Brůžek 
5. člen: Bc. Tomáš Turek 
 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: p. Josef Zoch 
3. náhradník: Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník: Ing. Miroslav Šobr 
5. náhradník: Ing. Anna Sekyrová 

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. 
 

14) Chodník a veřejné osvětlení u kostela Svaté Markéty 
Usnesení č. 573/2020 (15/1) 
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 
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akce ,,Chodník a veřejné osvětlení u kostela Svaté Markéty“ 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 
6. SWIETELSKY stavební s.r.o. oblast Strakonice 386 01, Řepice 138   
7. GARANTSTAV stavební s.r.o., Řepice 138, Strakonice 386 01 
8. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Strakonice II, Komenského 373 
9. XX 
10. GORSTAV, stavební společnost, s.r.o., Strakonice, Přední Ptákovice, Volyňská 121 
11. IČ: 05849438 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Chodník a 
veřejné osvětlení u kostela Svaté Markéty“ 

III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
člen  Ing. Rudolf Oberfalcer 
člen  Ing. Jana Narovcová 
člen  Ing. Oldřich Švehla 
člen  Ing. Petr Zdeněk 
člen  Michal Bezpalec 
náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
náhradník Mgr. Hrdlička Břetislav 
náhradník Mgr. Miroslava Nejdlová 
náhradník Josef Zoch 
náhradník Jaroslav Houska 
náhradník Dušan Kučera 

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. 
 
15) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 574/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2019-00015 ze dne 18. ledna 2019, uzavřené 
mezi městem Strakonice a paní XX dohodou, a to k 31. červenci 2020. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody.  
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem prodejního stánku číslo 2 na pozemku p.č. 308, 
včetně pozemku pod markýzou, o velikosti cca 20 m2 vše v  k.ú. Strakonice. 
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- Kde je stanovena minimální výše nájmu za užívání tohoto stánku 3.500 Kč 
měsíčně v případě uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců bez 
DPH +  inflace + náklady na služby a energie dle poměrových   měřidel.  

- Kde je stanovena  minimální výše nájmu za užívání tohoto stánku 4.900 Kč 
měsíčně v případě uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců bez DPH 
+ náklady na služby a energie dle poměrových měřidel.  

V ceně nájmu za užívání prodejního stánku číslo 2 je zahrnuto užívání společného 
sociálního zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu 
elektrické energie, vody, ve stánku číslo 11, kdy budoucí uživatel prodejního stánku 
má právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
V případě, že bude nájemní smlouva na užívání prodejního stánku číslo 2 na 
pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice uzavřena na dobu 12-ti měsíců, souhlasí 
s automatickým prodlužováním předmětné smlouvy, a to v případě, že budoucí 
nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce stanovené předmětnou smlouvou. 
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany 
pronajímatele bez uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.  
 

16) Prodejní stánek číslo 6  na tržnici u kostela Sv. Markéty  
- revokace usnesení 
- vyhlášení záměru na pronájem 
Usnesení č. 575/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s revokací usnesení číslo 154/2020 ze dne 4. března 2020, týkající se pronájmu 
prodejního stánku číslo 6 na tržnici u kostela Sv. Markéty, Strakonice.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem prodejního stánku číslo 6 na pozemku p.č. 308, 
včetně pozemku pod markýzou, o velikosti cca 20 m2 vše v  k.ú. Strakonice. 

- Kde je stanovena minimální výše nájmu za užívání tohoto stánku 3.500 Kč 
měsíčně v případě uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců bez 
DPH +  inflace + náklady na služby a energie dle poměrových   měřidel.  

- Kde je stanovena  minimální výše nájmu za užívání tohoto stánku 4.900 Kč 
měsíčně v případě uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců bez DPH 
+ náklady na služby a energie dle poměrových měřidel.  

V ceně nájmu za užívání prodejního stánku číslo 6 je zahrnuto užívání společného 
sociálního zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu 
elektrické energie, vody, ve stánku číslo 11, kdy budoucí uživatel prodejního stánku 
má právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
V případě, že bude nájemní smlouva na užívání prodejního stánku číslo 6 na 
pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice uzavřena na dobu 12-ti měsíců, souhlasí 
s automatickým prodlužováním předmětné smlouvy, a to v případě, že budoucí 
nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce stanovené předmětnou smlouvou. 
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany 
pronajímatele bez uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.  
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17) Společnost STEJIKA, s.r.o., Krále Jiřího z Poděbrad 843, Strakonice, IČ 
045 34 727 – žádost o výpůjčku pozemku 
Usnesení č. 576/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce se společností STEJIKA, s.r.o., Krále Jiřího 
z Poděbrad 843, Strakonice, IČ 045 34 727, zastoupená paní XX, za účelem umístění 
zahradního stanu pro realizaci aktivit dětí v rámci příměstského tábora.   
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 12 dní, a to v termínu od 13. 
července do 24. července 2020.  
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele 
k předmětu výpůjčky jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, 
v němž je tato povinnost porušena.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce se společností STEJIKA, s.r.o., Krále Jiřího 
z Poděbrad 843, Strakonice, IČ 045 34 727, zastoupená paní XX, za účelem umístění 
zahradního stanu pro realizaci aktivit dětí v rámci příměstského tábora.   
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 12 dní, a to v termínu od 3. 
srpna do 14. srpna 2020. 
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele 
k předmětu výpůjčky jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, 
v němž je tato povinnost porušena.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

18) POHL cz, a.s. Roztoky, Nádražní 25, IČ 256 06 468 – žádost                             
o prodloužení termínu nájemní smlouvy 
Usnesení č. 577/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní číslo 2019-00056, týkající se 
posunutí termínu doby nájmu, a sice nově doba nájmu  do 30. ledna 2021. (Původně 
termín v NS do 30. června 2020).  
Nájemní smlouva je uzavřena se společností POHL cz, a.s. Roztoky, Nádražní 25, IČ 
256 06 468 a týká se užívání částí pozemků v lokalitě Strakonického hradu,  
v souvislosti se zařízením staveniště pro  opravu fasády hradu Strakonice 
v souvislosti s akcí „OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NKP HRAD 
STRAKONICE“. 
 

19) Žádost o ukončení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 578/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 2017-00420 uzavřené dne 31.7.2017 mezi městem 
Strakonice a panem XX, jejímž předmětem je pronájem garáže nacházející se v budově 
bez č.p. na pozemku p.č. st. 3273 v k.ú. Strakonice, a sice dohodou ke dni 30.6.2020. 
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II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 

III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem garáže, nacházející se v budově bez č.p. na 
pozemku p.č. st. 3273 v k.ú. Strakonice. 
 

20) Vyhlášení záměru na pronájem garážových stání –  Strakonice  
Usnesení č. 579/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových 
domech Leknínová na poz. p.č. st. 4100 v k.ú. Strakonice a Leknínová na poz. p.č. st. 
4169 v k.ú. Strakonice:  
- Leknínová  – garážová stání  
- Leknínová  – garážová stání  
s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 300,- Kč/měsíc za jedno 
garážové stání + DPH. 
 

21) Žádost – pronájem garáží 
Usnesení č. 580/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  
zánik nájemních smluv č. 2015-335, 2015-336 a 2015-337 uzavřených mezi  městem 
Strakonice a panem XX dne 27.8.2015, a to v souvislosti se smrtí nájemce XX, a sice 
ke dni 23.5.2020, s tím, že jeden z  dědiců pana XX, pan XX, požádal o pronájem výše 
uvedených garáží dne 15.6.2020, garáže zatím nejsou vyklizeny,  nájemné je uhrazeno 
do 30.6.2020.   

II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem níže  uvedených garáží v objektu na poz. p.č. st. 
800/2 v k.ú. Strakonice, v ul. Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích: 
- garáž o výměře 23,95 m2 v části objektu „A“  
- garáž o výměře 23,95 m2 v části objektu „A“  
- garáž o výměře 23,89 m2 v části objektu „A“. 
 

22) Výpověď nájemní smlouvy – Amálka – poradna pro oddlužení a pomoc 
občanům v tísni, z.s.  
Usnesení č. 581/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vypovězením nájemní smlouvy č.  2017-00444 uzavřené dne 23.8.2017 mezi městem 
Strakonice a spolkem Amálka – poradna pro oddlužení a pomoc občanům v tísni, z.s., 
se sídlem Lidická 194, Strakonice, a sice z důvodu neplacení nájemného a služeb 
spojených s nájmem nebytového prostoru v objektu Lidická ve Strakonicích, přičemž 
výpovědní lhůta je v tomto případě 1 měsíční.  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné výpovědi. 
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III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů o výměře 51,8 m2 ve III. 
nadz. podl. objektu Lidická ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 227 v k.ú. Strakonice, WC 
je společné s dalšími nájemci ve III. nadz. podl. objektu.  
 

23) Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 2019-00352 uzavřené dne 
24.10.2019 mezi městem a spol. DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, 
a.s. 
Usnesení č. 582/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 2019-00352 uzavřené dne 24.10.2019 
mezi městem a spol. DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., jehož předmětem 
bude úprava poř. ceny movitého majetku, předaného do nájmu nájemci, a to tím 
způsobem, že poř. cena movitého majetku ve výši 6.508.867 Kč, uvedená v dodatku 
č. 1 ze dne 9.3.2020, se mění na částku 5.569.421 Kč, upravený seznam majetku je 
přílohou usnesení z 15. RM ze dne 24.6.2020 a bude přílohou dodatku č. 3 k výše 
uvedené smlouvě. Nájemné z movitého majetku se nezmění.  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
   

24) Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů 
Usnesení č. 583/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje  
usnesení Rady města Strakonice č. 532/2020 ze dne 3.6.2020, týkajícího se pronájmu 
nebytových prostorů v objektu Husova, Strakonice, žadateli panu XX. 

II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů v objektu Husova ve 
Strakonicích, na poz. p.č. st. 510 v k.ú. Strakonice, konkrétně se jedná o prostory o 
celkové výměře 61 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu.  
 

25) Uzavření Darovací smlouvy s městem Vimperk 
Usnesení č. 584/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice a městem Vimperk, jejímž 
předmětem bude darování movitého majetku uvedeného v příloze mat. RM č. 15/1 
majetkové záležitosti, jedná se o mobiliář a další majetek, včetně všech jeho součástí 
a příslušenství, který se nachází na správním území města Strakonice, jedná se o 
majetek dodaný v rámci projektu „Cyklotrasa Volyňka“ s finanční podporou v rámci 
Regionálního operačního programu MUTS II Jihozápad s reg. číslem 
CZ.1.14/3.1.00/23.02613. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné darovací smlouvy.  
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26) Žádost o souhlas s rekonstrukcí rodinného domu  
Usnesení č. 585/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací  stavby „Stavební úpravy rodinného domu na pozemcích p.č. st. 377 a p.č. 
508/37, k.ú. Nové Strakonice“ z titulu vlastníka sousedního pozemku p.č. 508/53 
v k.ú. Nové Strakonice.  

II. Souhlasí  
s výjimkou z odstupové vzdálenosti staveb dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území. Odstupová vzdálenost mezi nově umisťovaným 
ocelovým přístřeškem a společné hranice pozemků p.č.st. 377 a p.č. 508/53, vše v k.ú. 
Nové Strakonice je stanovena  na 400 mm. 

III. Souhlasí 
s přesahem zateplovacího systému stavby rodinného domu ve Strakonicích v tl. 160 
mm na fasádě tohoto domu, a to na pozemek 508/53 v k.ú. Nové Strakonice, který  je  
ve vlastnictví města Strakonice. 
Tyto souhlasy nenahrazují souhlas stavebního úřadu a architekta města.  
 

27) Žaloba ve věci úpravy sousedního pozemku 
Usnesení č. 586/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
se smírným řešení sporu vedeném u Okresního soudu ve Strakonicích pod čj. 6 C 
151/2016 o úpravy sousedního pozemku parc.č. č. 1309/9 v kat. území Strakonice 
před domem ve Strakonicích I ve vlastnictví žalobců manželů XX spočívající v dále 
uvedených úpravách pozemku parc. č. 1309/9 (pozemek s chodníkem ve vlastnictví 
města) v kat. území Strakonice. Toto smírné řešení vychází z předcházejících jednání 
mezi stranami sporu.  
Žalované město Strakonice se zaváže, že v rámci opravy chodníku před domem 
žalobců bude postupovat následujícím způsobem:  

1. Provede odkopání zeminy po celé délce, kterou chodník hraničí s pozemky p.č. 
st. 738 a pč. st. 2182 v k.ú. Strakonice.  

2. Město umístí za účelem separace konstrukcí domu od konstrukce chodníku 
v místě styku chodníku s domem po celé délce obytné části domu žalobců  
nopovou folii. Tato folie bude umístěna v rozsahu 10 cm nad terénem do 20 cm 
pod úrovní podlahy sklepa. Před vlastním přisazení nopové folie ke zdi domu 
bude kamenný sokl domu doplněn mazaninou, tak aby došlo k vyrovnání 
povrchu do souvislé vrstvy. Nopová folie bude ukotvena do zdi a zakončena 
lištou z pozinku o tloušťce cca 1 mm. 

3. Město provede odkopání (obnažení) kanalizační přípojky v chodníku na 
pozemku p.č. 1309/9 v k.ú. Strakonice před domem ve Strakonicích I ve 
vlastnictví žalobců. Kanalizační přípojkou se rozumí samostatná stavba tvořená 
úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku 
k zaústění do stokové sítě tak, jak je  vyznačená v grafické příloze od bodu A 
do bodu B.  

4. Provede revizi stavu výše uvedené kanalizační přípojky za účasti žalobců s tím, 
že žalobci vezmou na vědomí, že bude posuzován puze stav kanalizační 
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přípojky, jiná posouzení si musí zajistit a uhradit žalobci sami (zejména stav 
vnitřního rozvodu srážkových vod). 

5. Po posouzení stavu kanalizační přípojky a zjištění případných závad, budou tyto 

závady odstraněny s tím, že potřebný materiál a provedení opravy zajistí a hradí 

město Strakonice, vlastník domu ve Strakonicích I. nebude po městu Strakonice 

požadovat osazení svodů dešťové vody. Posouzení stavu kanalizační přípojky 

bude provedeno za účasti provozovatele kanalizační sítě Technických služeb 

Strakonice s.r.o.   

6. Po provedené revizi a případné opravě kanalizační přípojky bude vše 

zapískováno, upěchováno a proveden nový zpevněný povrch chodníku tak, aby 

chodník měl spád od domu ve Strakonicích I. směrem k silnici. Spádování 

chodníku bude provedeno v souladu s normami ČSN. Žalobci berou na vědomí, 

že finální povrch chodníku nebude žalované město povinno provést, pokud 

nebude provedena oprava vnitřního rozvodu (vnitřní rozvod srážkových vod) či 

nebude posouzeno, že rozvod je bez závad. Vnitřní rozvod je vyznačen 

v grafické příloze zeleně.        

 Soudní smír je možné uzavřít za dále stanovených podmínek: 
a) Vlastníci domu se zajistí posouzení stavu vnitřního rozvodu (vnitřní rozvod 

srážkových vod vyznačený v grafické příloze zeleně) a v případě zjištění jeho 

havarijního stavu zajistí provedení jeho opravy, tak aby město Strakonice mohlo 

provést finální úpravu povrchu chodníku dle této dohody.  

b) Vzhledem k tomu, že mezi stranami nedošlo k dohodě o zaplacení nákladů řízení 

ve sporu č.j. 6C 151/2016, bude ponecháno rozhodnutí o náhradě nákladů řízení 

na okresním soudu.  

c) Po realizace výše uvedených prací budou strany považovat celý spor za vyřízený 

a nebudou vůči sobě uplatňovat žádné další náklady, nároky či provedení 

jakýchkoli dalších úprav či oprav.   

d) Veškeré výše uvedené práce budou provedeny ve lhůtě nejpozději 6 měsíců od 
právní moci soudem schváleného smíru. 

II. V případě, že žalobci nebudou souhlasit s podmínkami smírného řešení 
dle  předcházejícího bodu, tak rada města trvá na předcházejících vyjádřeních, jejichž 
podstatou je, že žalované město Strakonice nárok uplatněný žalobci v žalobě 
neuznává, neboť žalované město Strakonice není povinno provést taková opatření, 
která by zabránila podmáčení nemovitostí žalobců (např. provedením hydroizolace 
jejich domu). Město Strakonice rovněž není povinno opravovat vnitřní rozvody 
kanalizace ve vlastnictví žalobců ani případnou rekonstrukci nebo opravu většího 
rozsahu kanalizační přípojky ve vlastnictví žalobců.  
 

28)  Demolice domu, Střela 
Usnesení č. 587/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „Demolice Střela “. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s Rozepos s.r.o. Tábor, IČ 04908503, za cenu 260 639,16 
Kč bez DPH, tj, za celkovou cenu včetně DPH 299 735,03 Kč, termín plnění od 06.2020 
do 15.8.2020. Předmětem smlouvy je realizace akce „Demolice Střela “. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci akce„Demolice Střela “.     
 

29) Přehled objednávek majetkového odboru za květen 2020 
Usnesení č. 588/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

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

30) Veřejná zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb. na výběr dodavatele VZ: 
„Odstranění lávky ev.č. L4, přes silnici I/22, Strakonice“ 
Usnesení č. 589/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., na 
dodavatele veřejné zakázky: „Odstranění lávky ev.č. L4, přes silnici I/22, Strakonice“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, 149 
00 Praha 4, IČ: 25917838, za celkovou cenu díla 2.993.505,00 Kč bez DPH, tj. 
3.622.141,00 Kč vč. DPH. Termín ukončení realizace a předání smluveného předmětu 
díla (předání a převzetí díla) do 60 kalendářních dní ode dne ukončení pasportizace 
sousedních budov, která bude provedena do 30 dní ode dne předání a převzetí 
staveniště. 
 
Pořadí prvních třech firem:      cena bez DPH    cena 
včetně DPH 

1. TREPART s.r.o., 
Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 
25917838 2.993.505,00 Kč 3.622.141,00 Kč 

2. PB SCOM s.r.o., 
Radniční 28, 753 01 Hranice 
25397087 3.455.492,00 Kč 4.181.145,00 Kč 

3. Radek Škvára, s.r.o.,  
Kotopeky 75, 268 01 Hořovice 
25095234 3.657.331,00 Kč 4.425.371,00 Kč 

 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, 149 00 
Praha 4, IČ: 25917838, na realizaci VZ: „Odstranění lávky ev.č. L4, přes silnici I/22, 
Strakonice“ za celkovou cenu díla 2.993.505,00 Kč bez DPH, tj. 3.622.141,00 Kč vč. 
DPH. Termín ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla (předání a 
převzetí díla) do 60 kalendářních dní ode dne ukončení pasportizace sousedních 
budov, která bude provedena do 30 dní ode dne předání a převzetí staveniště. 



Stránka 19 (celkem 52) 
 

III. ověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo 
 

31) Strakonice hrad – zasouvací sloupky 
Usnesení č. 590/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
problematiku ohledně zásuvných (zahrazovacích) sloupků v areálu NKP hrad 
Strakonice. 
 

32) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava lávky na Podskalí ev.č. L3 
přes rameno řeky Otavy, Strakonice“ 
Usnesení č. 591/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Ruší 
zadávací řízení na VZ malého rozsahu dle Výzvy schválené usnesením RM Strakonice 
dne 20.05.2020 usnesením č. 420/2020 na realizaci akce „Oprava lávky na Podskalí 
ev.č. L3 přes rameno řeky Otavy, Strakonice“. Důvodem je, že nebyla v termínu pro 
podání nabídek podána žádná nabídka. 
 

33) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Obnova kapličky sv. Jana 
Nepomuckého na Střele, Strakonice“, na pozemku p.č. st. 82 v k.ú. Střela 
Usnesení č. 592/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení (dle výzvy podané dne 13.6.2019) provedeného 
komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele 
stavebních prací na akci: „Obnova kapličky sv. Jana Nepomuckého na Střele, 
Strakonice“, na pozemku p.č. st. 82 v k.ú. Střela. Nejvýhodnější nabídka byla podána 
společností TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 27607721, za 
celkovou cenu díla 457.777,25 Kč bez DPH, termín zahájení realizace smluveného 
předmětu díla je 30.8.2020, termín ukončení realizace a předání smluveného 
předmětu díla do 15.10.2020. 
Pořadí firem       cena bez DPH cena včetně DPH 

1. TVInvest s.r.o.,  
Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí,  
IČ: 27607721 457.777,25 Kč 553.910,47 Kč 

2. VKS stavební s.r.o.,  
Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice,  
IČ: 26101262 528.642,00 Kč 639.657,00 Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo 
Březí, IČ: 27607721 na dodavatele stavebních prací na akci: „Obnova kapličky sv. 
Jana Nepomuckého na Střele, Strakonice“, na pozemku p.č. st. 82 v k.ú. Střela za 
cenu 457.777,25 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu 553.910,47 Kč včetně DPH 21%, 
termín zahájení realizace smluveného předmětu díla je 30.8.2020, termín ukončení 
realizace a předání smluveného předmětu díla do 15.10.2020. 
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III. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
 

34) Vyhodnocení nabídek v rámci poptávkového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu: „Koordinátor BOZP v rámci realizace akce: 
Odstranění lávky ev.č. L4, přes silnici I/22, Strakonice“ 
Usnesení č. 593/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením poptávkového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Koordinátor 
BOZP v rámci realizace akce: Odstranění lávky ev.č. L4, přes silnici I/22, Strakonice“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána uchazečem IČ: 08403261, za celkovou cenu 
16.000,00 Kč bez DPH. Dodavatel není plátce DPH. 

II. Souhlasí 
s vystavením objednávky uchazeči IČ: 08403261, na veřejnou zakázku malého 
rozsahu: „Koordinátor BOZP v rámci realizace akce: Odstranění lávky ev.č. L4, přes 
silnici I/22, Strakonice“, za celkovou cenu 16.000,00 Kč bez DPH. Dodavatel není 
plátce DPH. 
 

35) Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení 
bazénové haly 
Usnesení č. 594/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s oslovením pouze projektanta XX, KOMPLET – projektová kancelář, Na Vyhlídce 662, 
387 01 Volyně, IČ: 10312625, a autorizovaného statika XX, IČ: 65955765  k podání 
nabídky na vypracování jednostupňové projektové dokumentace (v rozsahu PDPS), 
včetně vyřízení stavebního povolení na stavbu: „Plavecký stadion Strakonice – 
náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly“. 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s projektantem XX, KOMPLET – projektová kancelář, Na Vyhlídce 
662, 387 01 Volyně, IČ: 10312625, a autorizovaným statikem XX, IČ: 65955765, na 
vypracování jednostupňové projektové dokumentace (v rozsahu PDPS), včetně vyřízení 
stavebního povolení na stavbu: „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního 
stavu zastřešení bazénové haly“, za cenu 790.000,00 Kč bez DPH, tj. za cenu 
955.900,00 vč. DPH. Předpokládaný termín dokončení realizace projektu: 31.12.2020. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy 
 
36) Railreklam, spol. s r.o., Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4  

- Oznámení podstatné změny okolností v důsledku vyhlášeného 

nouzového stavu na území České republiky 

- Návrh na dočasné prominutí a snížení nájemného, případně uplatnění 
práva na slevu z nájemného 

Usnesení č. 595/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 
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I. Nesouhlasí 
s odpuštěním nájemného u nájemních smluv uzavřených mezi městem Strakonice a 

společností Railreklam, spol. s r.o., Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, to je smlouvy 

číslo 02-105 ze dne 12. dubna 2002 a smlouvy číslo 02-147 ze dne 10. června 2002.  

 
37) Outdoor akzent s.r.o.,  Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4  

- Oznámení podstatné změny okolností v důsledku vyhlášeného 

nouzového stavu na území České republiky 

- Návrh na dočasné prominutí a snížení nájemného, případně uplatnění 
práva na slevu z nájemného 

Usnesení č. 596/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s odpuštěním nájemného u nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice a 

společností Outdoor akzent s.r.o., Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, to je smlouva 

číslo 01-401 ze dne 26. listopadu 2001.  

 

38) Žádost o slevu z nájemní smlouvy 
Usnesení č. 597/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z důvodů zmírnění důsledků souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem na území 
ČR v březnu 2020 a krizovými či mimořádnými opatřeními, s uzavřením dodatků 
k nájemní smlouvám, jež se budou týkat snížení ceny nájmu, a to v období celého 
roku 2020, to znamená od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 ve výši 100 % ceny 
nájmu u níže uvedených nájemních smluv za podmínky, že nájemce předloží 
pronajímateli platnou smlouvu o využití systému zavedeného městem Strakonice pro 
nakládání s tříděnými složkami komunálního odpadu nebo platnou smlouvu o 
předávání komunálního odpadu oprávněné osobě.  
Nájemní smlouvy jsou uzavřeny za  účelem zřízení a užívání tzv. předzahrádky. 
Jedná se o tyto nájemní smlouvy:  

1) Nájemní smlouva číslo 04-384, uzavřena dne 9. června 2004 mezi městem 
Strakonice a společností JAPAJO s.r.o., Strakonice I, Palackého náměstí 102, IČ 
49018752 

2) Nájemní smlouva číslo 06-479, uzavřena dne 28. listopadu 2006, mezi městem 
Strakonice a paní XX, IČ 48216780 

3) Nájemní smlouva číslo 08-189, uzavřena dne 30. dubna 2008, mezi městem 
Strakonice a společností Znakon Reality s.r.o., Sousedovice 44, IČ 04747445 

4) Nájemní smlouva číslo 2012-88, uzavřena dne 14. března 2012, mezi městem 
Strakonice a panem XX, IČ 76479978 

5) Nájemní smlouva číslo 2013-254, uzavřena dne 26. dubna 2013, mezi městem 
Strakonice a paní XX, IČ 71976116 

6) Nájemní smlouva číslo 2015-118, uzavřena dne 27. května 2015, mezi městem 
Strakonice a společností Hober s.r.o., Praha 3, Žižkov, Bořivojova 878/35, IČ 
63271842 

7) Nájemní smlouva číslo 2017-00179, uzavřena dne  22. dubna 2017, mezi 
městem Strakonice a paní XX, IČ 73531812 
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8) Nájemní smlouva číslo 2017-00180, uzavřena dne 13. dubna 2017, mezi 
městem Strakonice a panem XX, IČ 01083597 

9) Nájemní smlouva číslo  2017-00197, uzavřena dne 5. května 2017, mezi městem 
Strakonice a panem XX, IČ 68535546 

10) Nájemní smlouva číslo 2017-00520, uzavřena dne 25. dubna 2018, mezi 
městem Strakonice panem XX, IČ 02868091 

11) Nájemní smlouva číslo 2018-00096, uzavřena dne 17. května 2018, mezi 
městem Strakonice a paní XX, IČ 14727412 

12) Nájemní smlouva číslo 2018-00570, uzavřena dne 13. září 2018, mezi městem 
Strakonice a společností Sůl a řepa s.r.o., Strakonice I, Bavorova 20, IČ 
06434347 

13) Nájemní smlouva číslo 2018-00624, uzavřena dne 12. září 2018, mezi městem 
Strakonice a paní XX, IČ 06970818 

14) Nájemní smlouva číslo 2019-00168, uzavřena dne 26. června 2019, mezi 
městem Strakonice a paní XX, IČ 88329216 

15) Nájemní smlouva číslo 2019-00177, uzavřena dne 26. června 2019, mezi 
městem Strakonice a paní XX, IČ 88329216 

16) Nájemní smlouva číslo 2020-00026, uzavřena dne 10. února 2020, mezi městem 
Strakonice a společností Agatler s.r.o., Strakonice II, Bezděkovská 184, IČ 
02540452 

17) Nájemní smlouva číslo 2020-00033, uzavřena dne 21. února 2020, mezi městem 
Strakonice a panem XX  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných dodatků.  
 

39) Prodloužení smluv o nájmu byt 
Usnesení č. 598/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

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

2+1 a výměře 69,10 m2 v domě , ul. V Ráji, Strakonice, s paní XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.července 2020. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní 

XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, 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 o velikosti 

1+0 a výměře 47,50 m2, v domě, Velké náměstí, Strakonice, se slečnou XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.července 2020. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní 

XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena. 

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

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné 
za měsíc červen do 25.6.2020, 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 o velikosti 
3+1 a výměře 78,70 m2 v domě, ul. Mládežnická pro pana XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za  měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.996 Kč/měsíc. 
V. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 65,37 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.230 Kč/měsíc. 

VI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+1 
a výměře 61,70 m2 v domě, V Ráji, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80,- Kč/m2, tj.  celkem 4.756 Kč/měsíc. 

VII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou XX, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. 
V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc k červen do 25.6.2020, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

VIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 89,70 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  do 31. července 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 
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IX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 55,74 m2 v domě, ul. Bezděkovská, Strakonice II, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní 
XX neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.8.2020 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.344 Kč/měsíc. 

X. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 65,90 m2 v domě 768 V Ráji, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 80Kč/m2, tj.  celkem 5.272 Kč/měsíc. 

XI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+1 a výměře 74,60 m2 v domě, ul. Lidická, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že manž. 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 5.968 Kč/měsíc. 

XII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 43,40 m2 v domě Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.472 Kč/měsíc. 
XIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 58,20 m2 v domě, V Ráji, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 4.656,- Kč/měsíc. 

XIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní 
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XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.8.2020 
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 o velikosti 
1+1 a výměře 66,60 m2 v domě, ul. Žižkova, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.8.2020 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 5.085 Kč/měsíc. 

XVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 76,46 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. celkem 6.117 Kč/měsíc. 

XVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 85,14 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné celkem 3.813,- Kč/měsíc (dotace). 
XVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 

1+1 a výměře 60,50 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s paní XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní 

XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 60 Kč/m2, 3.486 Kč/měsíc, uzavřena dohoda o navýšení nájemného na 80 
Kč/m2, což činí 4.648 Kč/měsíc, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém bude ukončeno mimořádné opatření při epidemii. 
XIX. Souhlasí  

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

2+1 a výměře 89,70 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen 25.6.2020. V případě, že paní XX, 

neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 7.176,- Kč/měsíc. 
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XX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 37,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 2.816,- Kč/měsíc. 

XXI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 

1+1 a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní 

XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí 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 v domě, 
ul. Stavbařů, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní 
XX neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.8.2020 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XXIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, 
ul. Stavbařů, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že pan 
XX neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.8.2020 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XXIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě 
ul. Stavbařů, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní 
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XX neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.8.2020 
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 o velikosti 
1+0 a výměře 29,80 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že pan 
XX neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.8.2020 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 2.384 Kč/měsíc. 
XXVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že manž. 
XX neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXVIII. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě ul. Stavbařů, 
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 
XXIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 50,32 m2 v domě, ul. Mírová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30.6.2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 30.6.2020. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 30.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 2.677,- Kč/měsíc (dotace). 
XXX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+0 
a výměře 32,37 m2 v domě, ul. Husova, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 1.420,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+kk a výměře 59,83 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
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předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že 
manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jim smlouva o 
nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 3.420,- Kč/měsíc (dotace). 
XXXII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
4+1 a výměře 99,73 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30.6.2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 5.123,- Kč (dotace)  
XXXIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 63,50 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.417,- Kč (dotace)  

XXXIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 63,91 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.388,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
4+1 a výměře 83,43 m2  v domě ul. Leknínová, Strakonice s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 4.670,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+kk 
a výměře 68,10 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 
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XXXVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+0 a výměře 78,45 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že 
manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jim smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.825,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+kk a výměře 58,30 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2020. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.6.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXIX. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 

 

40) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 599/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 60,80 m2 v domě Velké náměstí, Strakonice, s paní XX, týkajícím se 
prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020.  

II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke 
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 

41) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 600/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
S uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 62,90 m2, v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem XX, týkajícím se 
prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. 

II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke 
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 

42) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 601/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 
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I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 37,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, týkajícím se 
prodloužení nájmu bytu do 30.září 2020.  
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke 
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 

43) Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 602/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, 
v domě, ul. Rybniční, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 32,94 m2 s paní XX, a to 
ke dni 30.6.2020. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  
 

44) Projektová dokumentace „I/4 Strakonice – zřízení bezpečného 
přechodu“ 
Usnesení č. 603/2020 (15/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s objednáním vypracování projektové dokumentace „I/4 Strakonice – zřízení 
bezpečného přechodu“ přímo u společnosti Atelier Penta, spol. s r.o., Strakonice I, 
Raisova 1004, IČO 42386781, za cenu díla  
ve výši 298.000,- Kč bez DPH, tzn. 360.580 Kč vč. DPH, termín dokončení do 
30.6.2020. 

II. Pověřuje 
majetkový odbor objednání předmětné projektové dokumentace. 

 

1) Příkazní smlouvy na provádění Koordinátora BOZP a Technického 
dozoru investora při realizaci akce „Rekonstrukce silnice III/00430 
Hajská, Strakonice“ 
Usnesení č. 604/2020 (15/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením příkazních smluv na provádění činností Koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na  staveništi a Technického dozoru investora v rámci akce 
„Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností STAVEBNÍ PORADNA, spol. s.r.o., 
Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice za celkovou částku 60.000,- Kč bez 
DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
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2) Žádost o  pronájem pozemku – dodatek k NS – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 605/2020 (15/1a) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 08-189 ze dne 
30.4.2008, týkající se zvýšení výměry pronajatého pozemku, a to o cca 53 m2 za 
účelem rozšíření stávající  tzv. předzahrádky. 
 

3) Společnost ROSES HOTELS s.r.o., Palackého náměstí 80, Strakonice,         
IČ 09068597 – žádost o pronájem pozemku  
Usnesení č. 606/2020 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1334/1 o výměře cca 25 m2, za 
účelem zřízení tzv. letní obslužné předzahrádky, v k.ú. Strakonice. 
 

4) Realizace akce „Altán Modlešovice“ 
Usnesení č. 607/2020 (15/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „Altán Modlešovice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou IČ 
760321175, za  cenu 442 500,35 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 535 
425 Kč, termín plnění od 1.7.2020 do 10.8.2020. 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou IČ 760321175, za  cenu 442 500,35 Kč bez DPH, 
tj. za celkovou cenu včetně DPH 535 425 Kč, termín plnění od 1.7.2020 do 
10.8.2020. Předmětem smlouvy je realizace akce „Altán Modlešovice “. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci akce „Altán Modlešovice“.     
 

5) ZŠ Povážská – další vady díla  
Usnesení č. 608/2020 (15/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s podáním žaloby proti členům sdružení „Základní škola Povážská Strakonice“, tj. Porr 
a.s., JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., PRIMA, akciová 
společnost a PROTOM Strakonice, s.r.o., tak aby byly uplatněny nároky města 
v souvislosti s odstraněním vady č. 40 na stavbě Základní školy Povážská Strakonice 
projevující se zatékáním střechou do tělocvičny základní školy, a to nejpozději do 
26.6.2020. Stavba školy byla realizována na základě Smlouvy o dílo č. 
60030360/2009 ze dne 17.9.2009. 

II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě č. 2015-00312 o poskytování právních služeb mezi 
městem Strakonice a  Cerha Hempel Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář 
(původně s názvem CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČ 294 13 680, 
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Týn 639/1, 110 00 Praha, jehož předmětem bude navýšení limitace odměny advokátní 
kanceláře na 3.000.000,- Kč.  

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku ke smlouvě o poskytování právních 
služeb. 
 

6) Bezbariérová trasa Domov pro seniory Rybniční – kulturní dům, 
Strakonice – úprava termínů plnění  
Usnesení č. 609/2020 (15/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s úpravou předpokládaných termínů v zadávací dokumentaci podlimitní veřejné 
zakázky na realizaci akce: „Bezbariérová trasa Domov pro seniory Rybniční – kulturní 
dům, Strakonice“ takto: 
Rok 2020 (předpokládaný termín dokončení: listopad 2020, vystavení faktury do: 
20.11.2020): 
- S.O.101 POZEMNÍ KOMUNIKACE - v celém rozsahu chodníky, vyjma úseku ulice 
Mírová od Husovy ulice po Bavorovu ulici, a kolem kruhového objezdu. Součástí je 
část plnění, která je podpořena dotací SFDI. 
- S.O.301 VODOHOSPODÁŘKÁ ČÁST (vodovod) - v celém rozsahu. 
- S.O. 302 KANALIZACE ULICE MÍROVÁ - v celém rozsahu, vyjma úseku ulice Mírová 
od Husovy ulice po Bavorovu ulici. 
- S.O.303 KANALIZACE V ULICI MÁCHOVA – v celém rozsahu této stavby, tj. mezi 
šachtami Š1 až Š5. Pokračování kanalizace není předmětem stavebního díla (ani v 
roce 2021).  
- S.O. 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A METROPOLITNÍ SÍŤ - v celém rozsahu. 
Rok 2021 (předpokládané termíny realizace: duben 2021 – zahájení stavebních prací 
na výzvu Objednatele do 2 pracovních dní, 31.07.2021 – dokončení stavby):  
- S.O.101 POZEMNÍ KOMUNIKACE - zbytek objektu. 
- S.O. 701 KONTAJNEROVÉ STÁNÍ - v celém rozsahu. 
 

7) Žádost o souhlas s vybudováním dočasné panelové komunikace  
Usnesení č. 610/2020 (15/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vybudováním dočasné panelové komunikace na části pozemku p.č. 787/1 v k.ú. 
Strakonice, která  bude zřízena zhotovitelem stavby na základě zvláštního užívání, a 
to v případě získání dotace z programu pro zateplení bytových domů. Tato 
komunikace bude provedena ze silničních panelů KZD-3/100 (3 m x 1 m x 0,15 m) o 
celkové délce cca 70 m a šířce 3 m. Dočasná komunikace bude vybudována z důvodu 
vjezdu mechanizace pro montáž 6ks betonových lodžií. 
Předmětný pozemek včetně dotčeného chodníku je povinný zhotovitel dočasné 
komunikace předat v původním stavu, a to po ukončení montáže lodžií a provedení 
zateplení obvodového pláště. 
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8) Centrum aukcí.cz s.r.o. , Luční 568/1, Hradec Králové – nabídka 
pozemků p.č. 69/3 a p. č. 69/4, vše v k.ú. Nové Strakonice, formou 
elektronické aukce  
Usnesení č. 611/2020 (15/1a) 
Rada města po projednání 

Bere na vědomí  
nabídku pozemků p.č. 69/3 o výměře 4799 m2 a p.č. 69/4 o výměře 4874 m2, vše 
v k.ú. Nové Strakonice, formou elektronické aukce konané dne 7.7.2020.  
 

9) Žádost o souhlas s vybudováním zámkové dlažby na části pozemku p.č. 
360/1 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 612/2020 (15/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
se zpevněním části pozemku p.č. 360/1 v k.ú. Strakonice zámkovou dlažbou (příloha 
č. 8 materiálu pro jednání RM č. 15/1 majetkové záležitosti), jenž je předmětem 
výpůjčky, a to v souladu se Smlouvou o výpůjčce č. 2020-00182, uzavřenou mezi 
městem Strakonice a paní XX.  Zámková dlažba bude dodána a osazena na náklady 
vypůjčitele.   
 

10) Navýšení nájemného po zrušení cenového moratoria 
Usnesení č. 613/2020 (15/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+1 
a výměře 61,70 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

II. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 65,90 m2 v domě V Ráji, Strakonice, s paní XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

III. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+1 a výměře 74,60 m2 v domě ul. Lidická, Strakonice, s manž. XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

IV. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě ul. Stavbařů, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s manželi XX, kterým bude, vzhledem 
ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti navýšení 
nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

V. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 54,43 m2 v domě ul. Ellerova, Strakonice, s paní XX, kterým bude, 
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vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

VI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 80,60 m2 v domě, U Sv. Markéty, s paní XX, kterým bude, vzhledem 
ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti navýšení 
nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

VII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 76,13 m2 v domě ul. Bezděkovská, s manž. XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

VIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 68,90 m2 v domě, ul. Tržní, Strakonice, s panem XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

IX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+1 a výměře 82,70 m2 v domě, ul. Dukelská, Strakonice, s paní XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

X. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 57,27 m2 v domě ul. Zvolenská, Strakonice, s panem XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

XI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, kterým 
bude vzhledem, ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna 
účinnosti navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

XII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 52,78 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

XIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 60,50 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s paní XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

XIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX,kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  
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XV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

XVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

XVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

XVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

XIX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 29,80 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

XX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 32,92 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

XXI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 37,10 m2 v domě ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, kterým 
bude, vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna 
účinnosti navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

XXII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 75,44 m2 v domě, ul. Bezděkovská, Strakonice, s paní XX, kterým 
bude, vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna 
účinnosti navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

XXIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+1 
a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  
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XXIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 33,64 m2 v domě, ul. Mlýnská, Strakonice, s panem XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  
XXV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 53,14 m2 v domě, ul. Zahradní, Strakonice, s paní XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  
XXVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 59,65 m2 v domě, ul. Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice, s paní XX, 
kterým bude, vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna 
účinnosti navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  
XXVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, kterým 
bude, vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna 
účinnosti navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  
XVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  
XXIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  
XXX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  
XXXI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 29,80 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, kterým bude, 
vzhledem ke zrušení cenového moratoria nájemného z bytů, změněna účinnosti 
navýšení nájemného, a to nově od 1.8.2020.  

XXXII. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

11) Technické služby Strakonice s.r.o. – plná moc  
Usnesení č. 614/2020 (15/1a) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s udělením plné moci, na základě které by Technické služby Strakonice s.r.o., IČ 251 
56 888, se sídlem Raisova 274, Strakonice I, 386 01 Strakonice, zastupovaly město 
Strakonice, IČ 00251810, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, ve všech správních 
řízení týkajících se povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a k 
povolení k nakládání  s povrchovými nebo podzemními vodami.  
Tato plná moc se uděluje v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 
500/2004 Sb. pro všechna správní řízení s výše uvedeným předmětem bez omezení 
do budoucna.   

II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné plné moci (podpis musí být úředně ověřen). 
 
2.  ŽP 

 Objednávky OŽP za duben 2020 
Usnesení č. 615/2020 (15/2) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Seznam objednávek odboru životního prostředí za duben 2020. 
 

 Objednávky OŽP za květen 2020 
Usnesení č. 616/2020 (15/2) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Seznam objednávek odboru životního prostředí za květen 2020. 
 

3. Tajemnice 

 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období I. 
pol. 2020 

Usnesení č. 617/2020 (15/3) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, za úspěšné 
splnění mimořádných úkolů v období I. pololetí roku 2020 poskytnutí odměn ředitelům 
příspěvkových organizací zřízených městem Strakonice ve výši uvedené v materiálu, 
který je v písemné podobě uložen na úseku personalistiky a mezd MěÚ Strakonice. 
 
4. OŠCR 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková 

 Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2020 – 
opatření 2 – Podpora jednorázových kulturních akcí a projektů 

Usnesení č. 618/2020 (15/4) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  
návrhy na rozdělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům z Dotačního 

programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2020, opatření 2 - Podpora 

jednorázových kulturních akcí a projektů.  
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II. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 5 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS – OSH Strakonice, Podsrpenská 438, 
386 01  Strakonice, IČO 63293234 na zajištění literární a grafické soutěže Požární 
ochrana očima dětí (ceny pro soutěžící, propagace).  

III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 11 000 Kč,  z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Sunshine Cabaretu, z. s., Švandy Dudáka 737, 
386 01 Strakonice, IČO 22838759 na zajištění akce Filmové léto 2020 (autorská práva 
a poplatky OSA, tisk a výlep plakátů). 

IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 24 000 Kč,  z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Sunshine Cabaretu, z. s., Švandy Dudáka 737, 
386 01 Strakonice, IČO 22838759 na zajištění akce Divadlo trochu jinak (honoráře pro 
účinkující, ubytování, tisk a výlep plakátů). 

V. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2)  ve snížené výši 4 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Nadačnímu fondu Gaudeamus, Nerudova 
2283/7, 350 02 Cheb, IČO 25228633 na zajištění XXIX. ročníku dějepisné soutěže 
studentů gymnázií České a Slovenské republiky (ceny pro účastníky soutěže).  

VI. Souhlasí  

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 4 500 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Rodinnému centru Beruška Strakonice, z. s., 
Lidická 194, 386 01  Strakonice, IČO 27006107 na zajištění mikulášské nadílky (balíčky 
pro děti, honoráře účinkujícím a propagace).  

VII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 6 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, panu XX, na vydání dětské knihy KAMaRÁDI 
(odměny pro ilustrátora a grafická úprava).   

VIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 5 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX na zajištění akce Loučení 
s prázdninami v Hajské (honoráře, rekvizity, atrakce, program a ceny pro soutěžící).   

IX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 1 700 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX na zajištění akce Střelecký den 
v Hajské (pomůcky, upomínkové předměty, poháry a diplomy).   

X. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 1 700 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX na zajištění mikulášské v Hajské 
(honoráře).   

XI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 2 300 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX na zajištění Vánoční dílničky a zdobení 
vánočního stromku v Hajské (pomůcky a honorář pro harmonikáře).   
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XII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 15 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, České tábornické unii – TK Podskalí 
Strakonice, p. s., Podskalí 334, 386 01  Strakonice, IČO 69567441 na vydání knihy 
Vodácko-turistické oddíly Strakonice. Peřejemi času.  

XIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 2 500 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX na akci Literární večer – čajovna Pod 
Stolem (honoráře pro účinkující, propagace).  

XIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 18 500 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, panu XX na vydání pohádkové knihy Dědečku, 
vymysli nám pohádku.  

XV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 14 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, panu XX, IČO 16841760 na zajištění akce letní 
disco a živá hudba (honoráře účinkujícím a pořadatelům, poplatky OSA).  

XVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 8 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, panu XX, IČO 16841760 na zajištění akce 
koncert Z Ničeho Nic a hosté (honoráře účinkujícím a pořadatelům, poplatky OSA).  

XVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 9 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, panu XX, IČO 46669787 na zajištění akce 
Dětský den (honoráře účinkujícím a pořadatelům, poplatky OSA, ceny a materiál). 

XVIII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 10 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Jednotě Karla Havlíčka Borovského, z. s., 
Arch. Dubského 966, 386 01  Strakonice, IČO 02367246 na zajištění 150. výročí 
založení (zhotovení brožury a pamětních listů). 

IXX. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 2 000 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných 
hasičů Starý Dražejov, Dražejov 38, 386 01  Strakonice, IČO 67151647 na zajištění 
akce Dětský maškarní rej (program, výzdoba a materiální zajištění).  

XX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 5 500 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Starý 
Dražejov, Dražejov 38, 386 01  Strakonice, IČO 67151647 na zajištění akce Rozloučení 
s létem pro děti (honoráře, materiální a technické zajištění, doprava).  

XXI. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 4 000 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných 
hasičů Starý Dražejov, Dražejov 38, 386 01  Strakonice, IČO 67151647 na zajištění 
akce Setkání spoluobčanů Dražejova na Štědrý večer (nákup vánočního stromu, 
materiální zajištění, doprava).  
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XXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 13 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX, IČO 76440907  na zajištění 
Podzimního turné Taneční skupiny roku 2020 (startovné RM dance a doprava).  

XXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 20 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Základní umělecké škole Strakonice, Kochana 
z Prachové 263, 386 01 Strakonice, IČO 60650745 na zajištění 80. výročí ZUŠ (vydání 
almanachu, nahrávka CD).  

XXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 8 800 Kč Základní umělecké škole Strakonice, 
Kochana z Prachové 263, 386 01 Strakonice, IČO 60650745 na zajištění Adventního 
koncertu (nájemné a služby).  

XXV. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 30 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Římskokatolické farnosti Strakonice, Velké 
náměstí 4, 386 01  Strakonice, IČO 65016963 na projekt otevření kostela sv. Markéty 
pro veřejnost (honoráře pro brigádníky zajišťující průvodcovské služby červen-září). 

XXVI. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 15 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, DS Prácheňsko, z. s., Zámek 1, 386 01 
Strakonice, IČO 04304594 na projekt Poznávání města Strakonice s vodníkem Otíkem 
a rusalkou Blaničkou (autorský honorář, grafika a tisk brožur). 

XXVII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 8 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Taneční skupině Rozálie Strakonice, Tržní 
1152, 386 01  Strakonice, IČO 26992019 na Mistrovství České republiky v country 
tancích a cloggingu dětí v Pardubicích (doprava, startovné, účastnické poplatky).  

XXVIII. Souhlasí  

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 19 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Osm a půl Opici, z. s., Zeyerovo nábřeží 262, 
386 01  Strakonice, IČO 22881646 na zajištění akce Václavská stage (honoráře 
účinkujícím, pronájem, propagace a energie).  

XXIX. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 2 200 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX na zajištění akce Dětský karneval v 
Modlešovicích.  

XXX. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 4 500 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX na zajištění akce Loučení 
s prázdninami v Modlešovicích.  

XXXI. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 2 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX na zajištění Soutěže střelba 
vzduchovkou v Modlešovicích.  
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XXXII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 2 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX na zajištění akce Drakiáda v 
Modlešovicích.  

XXXIII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 1 800 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města,  paní XX na zajištění akce Halloween v 
Modlešovicích.  

XXXIV. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 1 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX na zajištění akce Zahájení adventu 
v Modlešovicích (balonky, ceny pro děti a plyn).  

XXXV. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 15 000 Kč, DDM Strakonice, Na Ohradě 417,  
386 01  Strakonice, IČO 60650834 na zajištění akce SouthRocks – HIP HOP festival 
(technické zajištění, honoráře umělců, propagace a materiál).  

XXXVI. Souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávních smluv.  

XXXVII. Pověřuje   
starostu města podpisem veřejnoprávních smluv.  
 

 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, 
Plánkova 430 – nominace člena školské rady 

Usnesení č. 619/2020 (15/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s nominací paní XX, do školské rady (zástupce MěÚ Strakonice) při Mateřské škole, 
Základní škole a Praktické škole Strakonice, Plánkova 430. 
HLASOVÁNO: pro 7 -  schváleno 
 

 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit dospělých pro rok 2020 

Usnesení č. 620/2020 (15/4) 
Rada města po projednání 

I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši  250 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, FK Junior Strakonice, z. 
s., Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na podporu činnosti dospělých 
- nájmy sportovních zařízení, doprava na utkání, náklady na utkání, soustředění, 
materiálové vybavení a startovné.  

II. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč SKI KLUBu Strakonice, z. s., Máchova 108, 
386 01 Strakonice, IČO 60090022 na podporu činnosti dospělých - náklady spojené s 
přípravou a závody pro juniorské a dospělé kategorie (od 19 let), lyžařský materiál, 
soustředění - ubytování, doprava, startovné. 
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III. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Balvani Strakonice, z. 
s., Prof. Skupy 571, 386 01 Strakonice, IČO 46687785 na podporu činnosti dospělých 
- cestovné k soutěžním utkáním, ubytování při sportovní přípravě (soustředění) mimo 
území města Strakonice, startovné a organizace soutěže, odměny trenérů, sportovní 
vybavení (neinvestiční), nájemné nebytových prostor potřebných pro činnost - 
nájemné fotbalových hřišť a registrační poplatky.  

IV. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč TJ Dražejov, z. s., Virt 23, 386 01 Strakonice, 
IČO 60650796 na podporu činnosti dospělých - odměny realizačních týmů, dopravné, 
rozhodčí, nákup sportovního vybavení, pronájem sportovišť a startovné. 

V. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 250 000 Kč Basketbalovému klubu Strakonice 
z.s., Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na podporu činnosti dospělých 
- doprava a cestovné k soutěžním utkáním, turnajům a tréninkům, úhrada vkladů, 
kaucí a členských příspěvků do soutěží, rozhodčí, pomocní rozhodčí a technické 
zajištění domácích utkání, nákup sportovního vybavení. 

VI. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tenis klubu Strakonice, spolek, 
Máchova 178, 386 01 Strakonice, IČO 16820037 na podporu činnosti dospělých - 
doprava a cestovné k soutěžím družstev či individuálním turnajům, startovné v 
individuálních soutěžích, sportovní vybavení pro dospělé (tenisové pomůcky, 
dovybavení posilovny), pořízení dresů, energie, vodné a stočné, organizace turnajů. 

VII. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 250 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, 
spolek, oddíl házené, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na podporu 
činnosti dospělých - doprava, cestovné k soutěžním utkáním a turnajům, doprava a 
cestovné na tréninky ve Strakonicích, ubytování hráčů při účasti na sportovních akcích 
mimo území města Strakonice, ubytování hráčů při sportovní přípravě (soustředění), 
výkon rozhodčích a delegátů včetně cestovného v rámci soutěží dospělých, týmové 
startovné v soutěžích a turnajích, registrační poplatky, obnova a nákup sportovního 
vybavení, zdravotnického materiálu, tréninkových pomůcek, nájemné za sportoviště v 
majetku města Strakonice i ostatní sportoviště v rámci tréninku, odměny trenérů 
včetně odvodů, náklady na trenérské služby. 

VIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl badmintonu, 
Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na podporu činnosti dospělých - 
doprava, cestovné k soutěžním utkáním a turnajům, ubytování hráčů při účasti na 
sportovních akcích mimo území města Strakonice, ubytování hráčů při sportovní 
přípravě (soustředění), výkon rozhodčích včetně cestovného v rámci soutěží, 
registrační poplatky a startovné, obnova a nákup sportovního vybavení, zdravotnického 
materiálu a tréninkových pomůcek, nájemné za využívaná sportoviště v majetku města 
Strakonice.  
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IX. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, FBC Dynamo Strakonice, z. s., 
Hajská 16, 386 01 Strakonice, IČO 26998301 na podporu činnosti dospělých - nájemné 
sportovišť, startovné v soutěžích a turnajích, náklady na výkon rozhodčích a delegátů 
včetně cestovného, registrační poplatky, licence hráčů, sportovní vybavení, odměny a 
mzdové náklady trenérů, náklady na dopravu a cestovné k soutěžním utkáním a 
turnajům. 

X. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 250 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě 
Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na podporu 
činnosti dospělých - doprava, cestovné k soutěžním utkáním, turnajům a tréninkům, 
ubytování při účasti na sportovních akcích mimo území města Strakonice, ubytování 
hráčů při sportovní přípravě (soustředění), startovné v soutěžích a turnajích, registrační 
poplatky, výkon rozhodčích a delegátů včetně cestovného v rámci soutěží, odměny a 
mzdové náklady trenérů včetně odvodů, sportovní vybavení (neinvestiční), nájemné 
sportovišť a nebytových prostor potřebných pro činnost, energie (elektřina, plyn, 
vodné, stočné).  

XI. Nedoporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 250 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice z. s., Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na podporu činnosti dospělých - 
doprava, rozhodčí, zdravotnické zabezpečení, nákup tréninkových pomůcek, výplaty 
trenérů, pronájem ledové plochy.  

XII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl sport pro 
všechny, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na podporu činnosti 
dospělých - zdravotní cvičení seniorů, registrační poplatky, nájemné v tělocvičně TJ ČZ 
Strakonice, odměny cvičitelů včetně odvodů, obnova a nákup sportovního vybavení, 
zdravotnický materiál a tréninkové pomůcky. 

XIII. Nesouhlasí 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, 
spolek, oddíl volejbalu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na podporu 
činnosti dospělých - doprava, cestovné k soutěžním utkáním a turnajům, ubytování při 
účasti na sportovních akcích mimo území města Strakonice, ubytování hráčů při 
sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích včetně cestovného v rámci soutěží, 
úhrada týmového startovného v soutěžích, registrační poplatky, obnova a nákup 
sportovního vybavení, zdravotnický materiál a tréninkové pomůcky, nájemné za 
využívaná sportoviště, odměny trenérů včetně odvodů. 

XIV. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl šachu, Máchova 
108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na podporu činnosti dospělých - doprava, 
cestovné k soutěžním utkáním a turnajům, úhrada týmového startovného v soutěžích, 
registrační poplatky, obnova a nákup sportovního vybavení, zdravotnický materiál a 
tréninkové pomůcky. 
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XV. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl stolního tenisu, 
Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na podporu činnosti dospělých - 
doprava, cestovné k soutěžním utkáním a turnajům, ubytování hráčů při účasti na 
sportovních akcích konaných mimo území města Strakonice, ubytování hráčů při 
sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích včetně cestovného, úhrada 
týmového startovného v soutěžích a na turnajích, registrační poplatky, obnova a nákup 
sportovního vybavení, nájemné za využívaná sportoviště, odměny trenérů včetně 
odvodů. 

XVI. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl nohejbalu, 
Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na podporu činnosti dospělých - 
doprava, cestovné k soutěžním utkáním a turnajům, ubytování hráčů při účasti na 
sportovních akcích konaných mimo území města Strakonice, ubytování hráčů při 
sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích včetně cestovného, úhrada 
týmového startovného v soutěžích a na turnajích, registrační poplatky, obnova a nákup 
sportovního vybavení, zdravotnický materiál a tréninkové pomůcky, nájemné za 
využívaná sportoviště, odměny trenérů včetně odvodů. 

XVII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Českému kynologickému svazu ZKO Strakonice – 186, K. 
Dvořáka 442, 386 01 Strakonice, IČO 606335429 na podporu činnosti dospělých - 
zajištění akcí klubu a soutěží, nákup kynologických pomůcek pro výcvik, odpady, 
vodné, energie, náklady na výkon rozhodčích a figurantů, cestovné, náklady na sečení 
cvičební plochy (PHM do sekačky) z důvodu nesplnění podmínek vyhlášeného 
Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit.  

XVIII. Nesouhlasí 
s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 
 

 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit pro rok 2020 – opatření 3 

Usnesení č. 621/2020 (15/4) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši  25 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Kanoistickému klubu Otava 
Strakonice z. s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na energie, vodu, 
rekonstrukci ubytovací části loděnice a částečnou úhradu při pořízení travní sekačky. 

II. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 43 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ Dražejov z. s., Virt 
23, 386 01 Strakonice, IČO 60650796 na zajištění provozu, údržby a opravy 
sportovního areálu Na Virtě - fotbalové hřiště, zázemí sportoviště, úprava antukového 
kurtu, oprava skladu sportovních potřeb. 

III. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 38 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tenis klubu Strakonice, 
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spolek, Máchova 178, 386 01 Strakonice, IČO 16820037 na úhradu energií (teplo, 
vodné a stočné, elektřina) sloužících k provozu tenisové haly a provozní budovy, 
úhradu materiálů a nářadí pro údržbu (antuka, provozní materiál, nářadí). 

IV. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 48 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě 
Sokol Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO 60829265 na sanační práce 
šaten a sociálního zařízení vč. opravy fasády tělocvičny. 

V. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 48 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě 
Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na energie 
v areálu Na Sádkách.  

VI. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 48 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Aeroklub Strakonice, z. 
s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO 00475645 na opravu a údržbu hangáru, 
rekonstrukci zázemí pro výcvik mládeže (učebny s kuchyňkou). 

VII. Nesouhlasí 
s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 
 

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu za období březen - 
květen 2020 

Usnesení č. 622/2020 (15/4) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
přehled objednávek vystavených odborem školství a cestovního ruchu za období 1. 
3.– 31. 5. 2020.  
 

 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy 
F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 

Usnesení č. 623/2020 (15/4a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy F. L. 
Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280. 
II. Jmenuje 
na základě výsledků konkurzního řízení pana XX na vedoucí pracovní místo ředitele 
Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, od 1. srpna 2020. 
III. Schvaluje 
platový výměr pana XX, nově jmenovaného ředitele Základní školy F. L. Čelakovského, 
Strakonice, Jezerní 1280, který je samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru 
školství a cestovního ruchu.  
 
5. Odbor rozvoje 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová 
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 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Obnova 
kapličky Sv. Jana Nepomuckého v k.ú. Střela”  

Usnesení č. 624/2020 (15/5) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1083/20, reg. č. 457-02-15/20 
na realizaci projektu „Obnova kapličky Sv. Jana Nepomuckého v k.ú. Střela”, mezi 
městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Jihočeským krajem, U 
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Výše dotace činí 40 tis. Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.  
 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na „Změna č. 5 Územního plánu 
Strakonice“ 

Usnesení č. 625/2020 (15/5) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Změna č. 
5 Územního plánu Strakonice“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
v podmínkách města Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 
uchazečům: 
ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na Rozmezí 209, 397 01 Písek, IČ: 07328222; 
Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o., Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice, IČ: 
03184439; 
PRO-PLANS s.r.o., Nerudova 945/36, 370 04 České Budějovice, IČ: 05473012; 
Atelier T-plan, s.r.o., Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4, IČ: 26483734; 
Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun, IČ: 08438391 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky na webových 
stránkách města Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným 
počtem uchazečů 

III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
Ing. Rudol Oberfalcer, Ing. Jaroslav Bašta, Ing. Denisa Havlíková, Ing. arch. Marta 
Slámová, Ing. arch. David Andrlík, 
a náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
Mgr. Břetislav Hrdlička, Bc. Jana Hudáková, Mgr. Eliška Kotousová, Mgr. Michal 
Novotný, Pavla Němcová 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru rozvoje zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky 

V. Pověřuje 
vedoucího odboru rozvoje podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 
s administrací této veřejné zakázky 
 
 

6. Finanční odbor 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová, P. Šmolíková, Bc. 
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 Rozpočtová opatření č. 24 - 27 
Usnesení č. 626/2020 (15/6) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 24 ve výši  40.000,00 Kč 
Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje za účelem zajištění projektu „Obnova kapličky 
Sv. Jana Nepomuckého v k.ú. Střela“. 

Rozpočtová skladba příjmy 717 – 0000 - 4122 ÚZ  457 
 výdaje 717 – 3326 – 5xxx     ÚZ  457 

  

RO  č. 25 ve výši  55.000,00 Kč 
Neinvestiční průtoková dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci ZŠ 
Krále Jiřího z Poděbrad za účelem zajištění projektu „Basketbalové koše“. 

Rozpočtová skladba příjmy 1232 – 0000 - 4122 ÚZ  416 
 výdaje 1232 – 34xx – 5336     ÚZ  416 

 

RO  č. 26 ve výši  122.500,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů městské policie na likvidaci pojistné události – oprava 
kamerového  bodu č. 10 v Bezděkovské ulici poškozeného přepětím při bouři. 
Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění. 

Rozpočtová skladba výdaje   5311 – 5171  
 příjmy       3639 – 2322  

 

RO  č. 27 ve výši  9.500,00 Kč 
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 
Strakonice na likvidaci pojistné události – vytopení objektu u Mravenčí skály při silném 
dešti. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění. 

Rozpočtová skladba výdaje 1078 - 3319 – 5331  

 příjmy       3639 – 2322  
 

 Šmidingerova knihovna – přijetí daru 
Usnesení č. 627/2020 (15/6) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s přijetím darů příspěvkovou organizací Šmidingerova knihovna Strakonice dle § 27, 
odst. 7, písm. b), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění: 

 účelově určené peněžní dary (částka 10.000,00 Kč od firmy ERA a.s./marketing, 
částka 5.000,00 Kč od společnosti MAS Strakonicko, z.s.), které budou použity 
na spolupořádání projektu Do práce na kole 2020 (zajištění propagační 
kampaně, zajištění cen pro vítěze soutěže a organizaci závěrečného setkání), 

 účelově určené věcné dary, které budou poskytnuty jako odměny 
zúčastněným desátého ročníku kampaně Do práce na kole 2020: 
SPORT BIKE Skála - trička s dlouhým a krátkým rukávem 4 ks á 200,00 Kč 

- cyklistická flaška 5 ks á 100,00 Kč 
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- cyklistické rukavice 5 ks za celkovou cenu 1.636,00 Kč 
- cyklocomputer KLS 1 ks za 399,00 Kč 

MÝDLOVAR - mýdla 14 ks á 129,00 Kč, mýdlenka tmavá 2 ks á 79,00 Kč 
ZEMĚDAR - poukaz na zdravé jídlo 3 ks á 200,00 Kč 
BEZINKA - poukaz na bezobalový nákup 5 ks á x 100,00 Kč 
Od Sedláčků - džemy a rosoly v hodnotě 1.200,00 Kč 
STARZ - celodenní vstup do letního areálu 12 ks á 80,00 Kč 

- permanentka na 10 celoden. vstupů do letního areálu 2 ks á  
800,00 Kč 

BIKE FACTORY - ponožky 4 ks á 150,00 Kč, poukázka 2 ks á 200,00 Kč, 
  tričko 3 ks á 300,00 Kč 

Restaurace Sůl & Řepa – poukaz na jídlo za cenu 500,00 Kč    

II. Ukládá 
ředitelce příspěvkové organizace Šmidingerova knihovna Strakonice uzavřít darovací 
smlouvy.  

 

 Strakonická pouť v roce 2020 - informace 
Usnesení č. 628/2020 (15/6a) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
informace k organizačnímu zabezpečení pořádání Václavské poutě ve Strakonicích 
v roce 2020. 
 

7.OIP 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Ulč 

 Uzavření smlouvy o užití, implementací a provozní podpoře 
informačního systému Helios Fenix s firmou Asseco Solutions, a.s. 

Usnesení č. 629/2020 (15/7) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o užití, implementací a provozní podpoře informačního systému 
Helios Fenix s firmou Asseco Solutions, a.s., se sídlem 140 02 Praha 4, Zelený pruh 
1560/99, IČ: 64949541, za cenu 154 267,-Kč/rok (s DPH), jejímž předmětem je 
poskytování technické podpory informačního systému Helios Fénix. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy 
 
 

 Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvy o 
podmínkách Sdílení dat s firmou Asseco Solutions, a.s. 

Usnesení č. 630/2020 (15/7) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvy o podmínkách Sdílení dat 
s firmou Asseco Solutions, a.s., se sídlem 140 02 Praha 4, Zelený pruh 1560/99, jejímž 
předmětem je za jakých podmínek bude firma při servisních zásazích přistupovat do 
našeho informačního systému a pracovat s daty (GDPR) úřadu. 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy 
 

 Uzavření Dodatku č.3 smlouvy o poskytnutí a údržbě software 
s firmou FLUX, spol. s r.o. 

Usnesení č. 631/2020 (15/7) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření Dodatku č.3 Smlouvy o poskytnutí a údržbě softwaru ze dne 20.10.2009 ve 
znění Dodatku č.1 ze dne 1.3.2011 a Dodatku č.2 ze dne 20.2.2020 s firmou Flux, spol 
s r.o., Musílkova 167/13, 150 00  Praha 5, IČO: 16979613 s cenou 72 109,95 s DPH 
za rok, jejímž předmětem je rozšíření informačního systému o modul na rozesílání 
výplatních pásek e-mailem. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy 
 

 Veřejná zakázka malého rozsahu - „Koupě 1 ks služebního osobního 
vozu 8-9 míst“ 

Usnesení č. 632/2020 (15/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky: „Koupě 1 ks služebního osobního vozu 8-9 míst“. Nejvýhodnější nabídka byla 
podána společností Domanský s.r.o., Tlumačovská 1298, 155 00 Praha 5, IČ: 
7741807807 za cenu 802.433,05 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu předmětu zakázky 
včetně DPH 970.944,-  Kč, termín plnění do 21. 11. 2020. 
II. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy se společností Domanský s.r.o., se sídlem Tlumačovská 
1298, 155 00 Praha 5, IČO 774807807, jejímž předmětem je nákup osobního vozu 
Peugeot ve verzi Traveller Standard (L2) Allure M 2.0 BlueHDI 150 S&S Mang za cenu 
802.433,05 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 970.944,- Kč. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
8. Starosta 

 Jmenování člena komise dopravy 
Usnesení č. 633/2020 (15/8) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje  
pana Milana Michálka členem komise dopravy. 
 

 Poskytnutí daru za účelem pomoci osobám v tíživé životní 
situaci 

Usnesení č. 634/2020 (15/8a) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí   
s uzavřením darovacích smluv se dvěma osobami (žadatelé Q, R) 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 20.000 Kč. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem výše uvedených darovacích smluv. 
 
9. MěúSS 

 Přijetí darů 
Usnesení č. 635/2020 (15/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím darů dle § 27, odst. 7, písm. b), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

od firmy CBS Nakladatelství s. r. o. 
sídlem Vodní 1972, 760 01  Zlín 
IČO: 24804584 
DIČ: CZ24804584 
věcný dar v celkové hodnotě 11.322,-- Kč, a to 18 ks knih 

 
 pro potřeby Domova pro seniory a DZR, Rybniční 1282, 386 01  

Strakonice 
od manželů XX 
bytem Strakonice  
peněžní dar ve výši 100 000,-- Kč 

II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví 
organizace. 
 

 Žádost o poskytnutí bytové jednotky č. B 22 II.d v Domě 
s pečovatelskou službou Rybniční 1283, 386 01 Strakonice k užívání 
Pečovatelskou službou MěÚSS Strakonice 

Usnesení č. 636/2020 (15/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
uvedenou Důvodovou zprávu týkající se žádosti o poskytnutí bytové jednotky č. B 22 
II.d v Domě s pečovatelskou službou Rybniční 1283, 386 01 Strakonice k užívání 
Pečovatelskou službou MěÚSS Strakonice 

II. Souhlasí 

s poskytnutím uvolněné bytové jednotky č. B 22 II.d k administrativnímu užívání 
Pečovatelskou službou. 

III. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů potřebných k uvedení dané 
bytové jednotky do administrativního užívání. 
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10. Člen RM – P. Zach, DiS. 

 Zadání studie proveditelnosti transformace činností PO STARZ 
Usnesení č. 637/2020 (15/10) 
Rada města po projednání 
I.Schvaluje  
zadání Studie proveditelnosti transformace PO STARZ oslovením alespoň tří 
odborných a nezávislých kompetentních subjektů. 
II. Ukládá 
řediteli PO STARZ zpracovat podklady pro výběrovém řízení na vyhotovení studie 
proveditelnosti transformace PO STARZ. 
 
11. Měks 

 Souhlas s využíváním venkovních prostor letního kina Strakonice pro 
DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. 

Usnesení č. 638/2020 (15/11) 
Rada města po projednání 
I.Bere na vědomí informaci a souhlasí 
s využíváním venkovních prostor areálu letního kina Strakonice (vyjma zděného 
prodejního kiosku) společností DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. pro 
propagaci společnosti a prodej výrobků včetně zajištění cateringu na akcích 
pořádaných MěKS Strakonice v letní sezóně 2020. 
 

12. MP 
 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu: „Strakonice – reprodukce městského kamerového 
dohlížecího systému “ 

Usnesení č. 639/2020 (15/12) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: 
„Strakonice – reprodukce městského kamerového dohlížecího systému“ v souladu s 
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice za podmínek 
a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
Telmo a. s., Praha 10 – Hostivař, Štěrboholská 560/73, 102 00 
Esram s. r. o., Pražská 2197 / 94, Jablonec nad Nisou, 466 01 
KH servis a. s., Praha 10 – Hostivař, Pražská 810 / 16, 102 21 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky na webových 
stránkách města Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem 
uchazečů  
III. Jmenuje 
předsedu a členy hodnotící komise ve složení: 
1. Mgr. Hrdlička B. – předseda komise, 2. Štrébl J., 3. Ing. Ulč R., 4. Chmelař J., 5. 
Michálek M. 
náhradníky předsedy a členů hodnotící komise ve složení: 
1. Ing. Oberfalcer R. – náhradník předsedy komise, 2. Mgr. Kotrchová M., 3. Ing. Ině 
M., 4. Ing. Kozák R., 5. Krejčová J. 
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IV. Ukládá 
veliteli strážníků zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky, 
V. Pověřuje 
velitele strážníků podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací 
této veřejné zakázky. 
 

13. 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  

Usnesení č. 640/2020 

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  
výroční zprávu spol. DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. za rok 2019. 
II. Schvaluje 

účetní závěrku spol. DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. za rok 2019. 
III. Schvaluje 

následující návrh na rozdělení zisku za rok 2019 : 

Příděl do zákonného 
rezervního fondu  

22.401,80 Kč 

Příděl do sociálního 
fondu 

0,- Kč 

Výplata tantiém 0,- Kč 

Výplata divident 0,- Kč 

Neuhrazená ztráta 425.634,24 Kč 

 

 

 

 

Jednání rady města ukončil starosta v 18,15 hodin. 
 
 
 

Datum pořízení zápisu: 24.06.2020   
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                   Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.  
     starosta města                místostarosta města              

Ve Strakonicích dne:               Ve Strakonicích dne:  


