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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 16. schůze Rady města Strakonice 
konané 22. července 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. 641/2020 – 683/2020 
2. ZŠ Dukelská 

 Projekt „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ 
Dukelská II“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků 
města Strakonice 
                                                                                Usnesení č. 684/2020  

3. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření č. 28 – 33 
                                                                                Usnesení č. 685/2020  

 Finanční výbor – Zápis č. 3/2020 ze dne 24.06.2020 
                                                                                Usnesení č. 686/2020  

 MěKS – převod z rezervního fondu do fondu investic na rekonstrukci letního 
kina 
                                                                                Usnesení č. 687/2020  

 Strakonická pouť 2020, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
                                                                                Usnesení č. 688/2020  

4.  ŽP 

 Projekt Požární zbrojnice pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Strakonice 
                                                                                Usnesení č. 689/2020  

 Uzavření smlouvy mezi městem Strakonice, zřizovatelem JSDH Strakonice a 
Českou poštou, s. p. pro poskytnutí náhrad v případě vyhlášení planého 
požárního poplachu pro objekt DEPO Strakonice 70, Hejdukova 42, 386 07 
Strakonice 
                                                                                Usnesení č. 690/2020  

 Objednávky OŽP za červen 2020 
                                                                                Usnesení č. 691/2020  

5. Odbor rozvoje 
 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1.6.2020 do 30.6.2020 

                                                                                Usnesení č. 692/2020  
 Zápis z 2. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 25.6.2020 

                                                                                Usnesení č. 693/2020  

 Zápis z 3. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 25.6.2020 
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                                                                                Usnesení č. 694/2020  

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Navigační 
informační systém strakonický hrad a okolí” 
                                                                                Usnesení č. 695/2020  

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Pořízení vybavení 
pro JPO III/2, Strakonice” 
                                                                                Usnesení č. 696/2020  

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Nákup vybavení 
pro JPO V, Dražejov” 
                                                                                Usnesení č. 697/2020  

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Nákup věcných 
prostředků pro JPO V, Modlešovice” 
                                                                                Usnesení č. 698/2020  

6. OIP 
 Objednávky odboru informatiky a provozu za květen 2020 

                                                                                Usnesení č. 699/2020  

 Objednávky odboru informatiky a provozu za červen 2020 
                                                                                Usnesení č. 700/2020  

7. Starosta 

 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem a městem Strakonice 
při stavbě sportovní haly Gymnázia Strakonice  
                                                                                Usnesení č. 701/2020  

 Zastupování města Strakonice a jednání na valných hromadách společnosti 
Teplárna Strakonice, a.s. 
                                                                                Usnesení č. 702/2020  

8. MP 

 Veřejné zakázky malého rozsahu: „Strakonice – reprodukce městského 
kamerového dohlížecího systému“ 
                                                                                Usnesení č. 703/2020  

 Smlouva o zajištění odstranění silničních vozidel do 6t z pozemních komunikací 
ve vlastnictví města Strakonice  
                                                                                Usnesení č. 704/2020  

9. OŠCR 

 Zpravodaj města Strakonice – změna v redakční radě  
                                                                                Usnesení č. 705/2020  

 Odměna ředitelky ZŠ F. L. Čelakovského  
                                                                                Usnesení č. 706/2020  

 Odměna ředitelky MŠ Strakonice, Šumavská 264 
                                                                                Usnesení č. 707/2020  

 Individuální dotace  
                                                                                Usnesení č. 708/2020  

 Zápis komise pro sport a volnočasové aktivity ze dne 24. 6. 2020 
                                                                                Usnesení č. 709/2020  

 Žádost o dofinancování spoluúčasti pro získaný grant na realizaci projektu 
Dokončení opravy oplocení fotbalového hřiště – TJ Dražejov, z. s. 
                                                                                Usnesení č. 710/2020  
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10. Odbor dopravy 

 Nařízení města Strakonice č.5/2020, kterým se vymezují oblasti města 
Strakonice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke 
stání vozidla jen za sjednanou cenou 
                                                                                Usnesení č. 711/2020  

11. MěÚSS 

 Přijetí darů 
                                                                                Usnesení č. 712/2020  

 Poskytnutí bytové jednotky č. B 22 II. d v Domě s pečovatelskou službou 
Rybniční 1283, 386 01 Strakonice k užívání Pečovatelskou službou MěÚSS 
Strakonice – revokace usnesení 
                                                                                Usnesení č. 713/2020  

12. Technické služby Strakonice, s.r.o. 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810, jako jediného společníka obchodní 
společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. se sídlem Raisova 274, 
Strakonice, 386 01, IČ: 25156888 – Zápis č.4/2020 ze  zasedání Dozorčí rady 
TS Strakonice s.r.o. dne 23. června 2020  
                                                                                Usnesení č. 714/2020  

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. 715/2020  

14. ZŠ FLČ Strakonice 

 Projekt „Obnova vybavení učeben v ZŠ F. L. Čelakovského“ – podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
                                                                                Usnesení č. 716/2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30 
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený 
návrh programu jednání. 
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1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová 

1) Přehled objednávek majetkového odboru za červen 2020 
Usnesení č. 641/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

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

2) Žádost spol. VESNAB Creation s.r.o., Kaprova 42/14, Praha o snížení 
nájemného z pronajatých prostorů  
Usnesení č. 642/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku mezi městem Strakonice a  spol. VESNAB Creation s.r.o., Kaprova 
42/14, Praha,  k nájemní smlouvě  č. 2017-00169 ze dne 6.4.2017, jehož předmětem 
bude  snížení nájemného  z nebytových prostorů v objektu čp. 141 na Velkém náměstí 
ve Strakonicích (OD Maják) na pozemku p.č. st. 168/1 v k.ú. Strakonice, nájemci spol. 
VESNAB Creation s.r.o., Kaprova 42/14, Praha, IČ: 05990084,  na dobu  1 roku 
(červenec  2020 – až červen  2021),  a  sice na částku 550 Kč/m2/rok, tzn. 91.300 
Kč/ročně.  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 

3) Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě 
Usnesení č. 643/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s  uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2019-00125 uzavřené dne 26.4.2019 mezi 
městem Strakonice a nájemcem XX, IČ: 74705814,  jehož předmětem bude převedení 
všech práv, povinností a závazků vyplývajících ze smlouvy z dosavadního nájemce, 
jímž je  p. XX, IČ: 74705814, na nového nájemce spol. Czech Balloons s.r.o., se sídlem 
Na Ohradě 87, Strakonice II, 386 01 Strakonice, IČ: 080 39 640. 
Czech Balloons, s.r.o., je plátcem DPH a v souvislosti s tím dochází s uzavřením 
dodatku k úpravě nájemného v uvedené smlouvě. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
4) Žádost o snížení záloh na služby spojené s nájmem nebytových prostorů 
Usnesení č. 644/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
za účelem zmírnění důsledků souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem na území 
ČR v březnu 2020 a krizovými či mimořádnými opatřeními, s uzavřením dodatku k 
nájemní smlouvě č. 2017-00006 uzavřené dne 9.1.2017 mezi městem Strakonice a 
panem XX, jehož předmětem budou následující změny: 
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-  snížení nájemného  z posilovacích a regeneračních strojů, které jsou součástí 
předmětu nájmu, a to na  dobu od 1.4.2020 do 30.6.2020, a sice o 100 %  z nájemného 
ze strojů za uvedené období.  
- snížení paušálních částek na služby spojené s nájmem na dobu od 1.4.2020 do 
30.6.2020, a sice o 100 %, konkrétně snížení paušální částky za teplo ve výši 5.121 Kč 
(tj. 3x měsíční paušál ve výši 1.707 Kč) a snížení paušální částky za vodu ve výši 11.250 
Kč (tj. 3x měsíční paušál ve výši 3.750 Kč).   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 

5) Snížení nájemného z pronajatých prostorů 
Usnesení č. 645/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku mezi městem Strakonice a  paní XX 
k nájemní smlouvě  č. 04-414 ze dne 12.7.2004, jehož předmětem bude  snížení 
nájemného z nebytových prostorů v objektu čp. 57 v ul. U Sv. Markéty ve Strakonicích 
na pozemku p.č. st. 156 v k.ú. Strakonice, nájemci p.  XX, IČ: 69545944, na dobu 1 
roku (září 2020  – až srpen  2021), a  sice o 10 % z ročního nájemného. 
 

6) Žádost spol. Ciao …, cestovní kanceláře, s.r.o., se sídlem Zámek 1, 
Strakonice 
Usnesení č. 646/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků, jejichž předmětem bude snížení nájemného u níže uvedených 
smluv na pronájem nebytových prostorů, uzavřených mezi městem Strakonice a spol.  
Ciao …, cestovní kancelář, s.r.o., se sídlem Zámek 1, Strakonice, a to na dobu od 
1.7.2020 do 31.12.2020, a sice o 80 % z nájemného za uvedené období, 
z důvodu  zasažení oboru podnikání v souvislosti s nemocí COVID-19: 

1. smlouva č. 01-122 uzavřena dne 16.12.1996 -  nebytové prostory v objektu č.p. 
1 Zámku ve Strakonicích na pozemku p.č. st. 1/1 v k.ú. Nové Strakonice, 
konkrétně  prostory o výměře 77 m2 na I. hradním nádvoří (vchod z průjezdu) 

2. smlouva č. 07-364 uzavřena dne 28.8.2007- nebytové prostory v objektu č.p. 1 
Zámku ve Strakonicích na pozemku p.č. st. 1/1 v k.ú. Nové Strakonice, 
konkrétně prostory o výměře 53 m2 na I. hradním nádvoří (vpravo pod ZUŠ). 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných dodatků.  
 

7) Žádost o zpětné vyrovnání nákladů na oplocení areálu bývalého 
hudebního klubu Na Křemelce 
Usnesení č. 647/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a panem XX, jejímž předmětem 
bude odkoupení oplocení s dvojdílnými, čtyřmetrovými vraty (délka oplocení vč. vrat 
cca 26 m), pořízeného v době nájmu Rock klubu Na Křemelce na náklady bývalého 
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nájemce p. XX. Jedná se o samostatnou nemovitou věc (drobná stavba), kterou 
nájemce vybudoval se souhlasem města na pozemku p.č. 1224/5 v k.ú. Strakonice ve 
vlastnictví města, a  která se nestala  součástí pozemku, ale jedná se o samostatný 
předmět vlastnického práva ve vlastnictví nájemce XX, který bude uzavřením kupní 
smlouvy samostatně převeden do majetku města, a to za kupní cenu 20.000 Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 

8) Ukončení nájmu garážového stání  
Usnesení č. 648/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením dohody mezi městem Strakonice a p. XX, jejímž předmětem bude 
ukončení pronájmu garážového stání a to ke dni 30.9.2020. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody. 

III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 15 na pozemku p.č. st. 4169 
v k.ú. Strakonice. 
 

9) Uzavření dodatku ke smlouvě č. 03-243 uzavřené dne 20.8.2003 mezi 
městem Strakonice a TS Strakonice s.r.o. 
Usnesení č. 649/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní  smlouvě č. 03-243 uzavřené dne 20.8.2003 mezi 
městem Strakonice a TS Strakonice s.r.o., jehož předmětem bude zúžení předmětu 
nájmu dle uvedené smlouvy o nemovitý majetek, konkrétně o ½ výměry pozemku 
parc. č. 595/14 v k.ú. Nové Strakonice využívaného jako Sběrný dvůr v Tovární ulici. 
Užívaná výměra předmětného pozemku 1.500 m2 bude snížena na výměru 750 m2, a 
s tím související snížení nájemného o částku 1.611 Kč/rok, tzn. nově stanovené 
nájemné po uzavření dodatku bude činit  833.990 Kč/ročně + DPH. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 

 

10) Pronájem garážového stání  
Usnesení č. 650/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání na poz. p.č. st. 4100 
v k.ú. Strakonice,  s níže uvedeným  žadatelem, za následujících podmínek:  
- pan XX, nájemné ve výši  300 Kč/měsíčně  + DPH, nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Ve smlouvě budou zapracovány 
smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez 
souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav 
předmětu nájmu nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), smluvní pokuta 
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ve  výši 1.000 Kč za porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu 
obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu 
nájmu).  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

11) Společenství vlastníků jednotek bytového domu - žádost o výpůjčku 
pozemku p.č. 580/28 o výměře 380 m2 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 651/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemku p.č. 580/28 o výměře 380 m2 v k.ú. 
Strakonice za účelem jeho užívání k rekreaci a údržbě v souvislosti s užíváním 
bytového domu. 
 

12) Společenství vlastníků jednotek – žádost o výpůjčku pozemků p.č. 
532/31 o výměře 111 m2 a p.č. 532/32    o výměře 275 m2, vše v k.ú. 
Strakonice  
Usnesení č. 652/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemků, a to  p.č. 532/31 o výměře 111 m2  a p.č. 
532/32 o výměře 275 m2, vše v k.ú. Strakonice, za účelem jejich užívání k rekreaci a 
údržbě v souvislosti s užíváním bytového domu. 
 

13) žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 209/31 o výměře cca 29 m2 v k.ú. 
Střela a části pozemku p.č. 1293/1  o výměře cca 75 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic  
Usnesení č. 653/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 209/31 o výměře cca 29 m2 v k.ú. 
Střela a části pozemku p.č. 1293/1  o výměře cca 75 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
 
14) Společnost STEJIKA, s.r.o., Krále Jiřího z Poděbrad 843, Strakonice, 
IČ  045 34 727, žádost o  výpůjčku pozemku – doplnění usnesení 
Usnesení č. 654/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s doplněním usnesení RM číslo 576/2020 ze dne 24. června 2020 o následující 
upřesnění, že výpůjčka se týká části pozemku p.č. 46/2 v k.ú. Strakonice o výměře cca 
20 m2.  
 
15) žádost o pronájem pozemku  
Usnesení č. 655/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na  pronájmem části pozemku p.č. 1288/3 o výměře cca 
6 m2, v k.ú. Strakonice, za účelem umístění 4 židlí a 2 malých stolečků k provozovně  
Café Monte Cintu, která je umístěna v nebytovém prostoru budovy čp. 144 v ulici Velké 
náměstí. 
Nájemní smlouva bude uzavřena s panem XX, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, a to od 1. července 2020. 
Cenu nájmu činí 5.000 Kč ročně + aktuální sazba DPH.  
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce 
k předmětu nájmu jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž 
je tato povinnost porušena.  
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, činí 
výpovědní lhůta v tomto případě 1 měsíc.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

16) žádost o převod nájemní smlouvy – pronájem pozemků 
Usnesení č. 656/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. st. 759 o výměře 439 m2, na 
jehož části se  nachází stavba jiného subjektu čp.  592, a pozemku p.č. st. 765 o 
výměře 262 m2, na jehož části se  nachází stavby jiného subjektu čp.  597, vše v k.ú. 
Strakonice, za účelem jejich užívání v souvislosti s těmito nemovitostmi čp. 592 a 597, 
Strakonice.   
Nájemní smlouva bude uzavřena s paní XX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou.  
Cena nájmu činí 3.500 Kč ročně.  
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce 
k předmětu nájmu jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž 
je tato povinnost porušena.  
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, činí 
výpovědní lhůta v tomto případě 1 měsíc.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
17) Společnost ROSES HOTELS s.r.o., Palackého náměstí 80, Strakonice,     
IČ 09068597, žádost o pronájem pozemku  
Usnesení č. 657/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku  p.č. 1334/1 v k.ú. 
Strakonice o výměře cca 25 m2, za účelem jeho užívání jako venkovní obslužné 
předzahrádky k provozovně hotelu BÍLÁ RŮŽE, umístěné v nebytovém prostoru 
Palackého náměstí čp. 80, Strakonice.   
Nájemní smlouva bude uzavřena se společností ROSES HOTELS s.r.o., Palackého 
náměstí 80, Strakonice, IČ 09068597, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
Cena nájmu činí 2.500 Kč ročně.  
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Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce 
k předmětu nájmu jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž 
je tato povinnost porušena.  
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, činí 
výpovědní lhůta v tomto případě 1 měsíc.  
II. 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. 658/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo 2019-00056 ze dne 3.6.2019, týkající se 
prodloužení užívání předmětu nájmu, a to do 30. ledna 2021, a za cenu nájmu ve výši 
celkem 35.000 Kč + aktuální sazba DPH, (to je za prodloužený termín užívání od 1. 
července 2020 do 30. ledna 2021).  
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 realizací akcí 
„OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NKP HRAD STRAKONICE“. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.   
 

19) žádost o  pronájem pozemku v lokalitě pod Hvězdou v době konání 
Václavské poutě  
Usnesení č. 659/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s pronájem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice, se stavbou zpevněné plochy, o 
výměře cca 950 m2 po dobu konání Václavské poutě, to je od  pondělí 14. září  2020 
do úterý 29. září 2020. 
 
20) žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 660/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. st. 782 v k.ú. Strakonice o 
výměře cca 250 m2, za účelem umístění plechové garáže.  

 

21)  Pojištění majetku města Strakonice   
Usnesení č. 661/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
předloženou informaci o pojištění majetku města, odpovědnosti a osob.  
II. Rozhodla 
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vypovědět plnou moc udělenou dne 23.12.2015 společnosti VAFIS s.r.o., se sídlem 
Bavorovská 590, Vodňany, IČ: 28065166, jejímž předmětem bylo pověření 
k zastupování města Strakonice ve věcech pojišťování a činnostech s tím souvisejících. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedené výpovědi plné moci. 
IV. Pověřuje 
starostu města jednáním se společností KOOPERATIVA pojišťovna, a.s. Vienna 
Insurace Group, Praha ve věci sjednání výhodnějších podmínek pojištění majetku, 
odpovědnosti a osob města. 
 

22) 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 
Usnesení č. 662/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Prodloužení kanalizace Na Vinici“ s uložením nového 
kanalizačního řadu 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, 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 výkopu. 

- 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. 

- Stávající komunikace bude uvedena do původního stavu, dle aktuální kvality 

povrchu v době započatí výkopových prací 

- 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 paní XX. 
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III. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody. 
 

23) Chodník, ulice Virtova, Strakonice – Virt 
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 
24) Žádost o výměnu garážových vrat  
Usnesení č. 663/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 

s výměnou vrat u garáže v objektu Krále Jiřího z Poděbrad č.p.772 ve Strakonicích 

kterou užívá na základě nájemní smlouvy pan XX, a to z toho důvodu, že záměrem 

města Strakonice je v současné době rekonstrukce objektů v předmětném areálu ul. 

Krále Jiřího z Poděbrad pro potřeby dobrovolných  hasičů.      

 

25) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku               
v majetku města Strakonice p.č. 746/7 v  k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 664/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Vodovodní přípojka pro rodinný dům u cihelny 599, 
Strakonice“ s uložením nové vodovodní přípojky do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. 746/7 v k.ú Strakonice, dle sazebníku. 
Souhlas se vydává za následujících podmínek: 
- Stávající komunikace bude uvedena do původního stavu, dle aktuální kvality povrchu 

v době započatí výkopových prací – bude stanoveno v povolení ZUK 
- 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. 
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26) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 665/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

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

velikosti 2+1 a výměře 69,10 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu do 31.srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 

za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc 

červenec do 25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.388 Kč/měsíc. 

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

velikosti 1+0 a výměře 47,50 m2, se slečnou XX, přičemž předmětem dodatku bude 

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

nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020 V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 

za měsíc červenec do 25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

III. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008, o 
velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné 
za měsíc červenec do 25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

IV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A26 o 
velikosti 1+1 a výměře 43,15 m2, s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. října 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 
za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 25.7.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.021,- Kč/měsíc (dotace). 

V. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o 
velikosti 3+1 a výměře 78,70 m2 pro pana XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za  měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné 
za měsíc červenec do 25.7.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.996 Kč/měsíc. 
VI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o 
velikosti 2+1 a výměře 65,37 m2, s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné 
za měsíc červenec do 25.7.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.230 Kč/měsíc. 
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VII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 017 o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. října 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za měsíc červenec do 
25.7.2020, 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 č.11 o 
velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2, se slečnou XX nájemného za měsíc červenec do 
25.7.2020. V případě, že XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2020, 
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

IX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002, o 
velikosti 2+1 a výměře 89,70 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu  do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc červenec do 25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 
X. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 002 o velikosti 
2+1 a výměře 71,00 m2, s manž. XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. ledna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25.7.2020. V případě, že manž. XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25.7.2020. nebude jim nájemní smlouva prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.9.2020 na 
novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 5.680 Kč/měsíc. 

XI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 015 o 
velikosti 1+0 a výměře 34,53 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc červenec do 25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.9.2020 na 
novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 2.614 Kč/měsíc. 
XII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 015 o 
velikosti 1+1 a výměře 52,56 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX konice, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.9.2020 na 
novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.030 Kč/měsíc. 
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XIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004, o 
velikosti 1+0 a výměře 43,40 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc červenec do 25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.472 Kč/měsíc. 
XIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o 
velikosti 1+1 a výměře 58,20 m2, s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné 
za měsíc červenec do 25.7.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 4.656,- Kč/měsíc. 
XV. Souhlasí  

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

velikosti 1+0 a výměře 49,12 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu do 31.ledna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 

za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že XX, neuhradí nájemné za měsíc 

červenec do 25.7.2020 nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.9.2020 na 
novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 3.250 Kč/měsíc. 

XVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 014, o 
velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. října 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 
za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Do 31.7.2020 nájemné 53,49 Kč/m2, od 1.8.2020 bude nájemné činit 80 Kč/m2/měsíc, 
tj. 2.736 Kč/měsíc. 

XVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A38, o 
velikosti 1+0 a výměře 38,00 m2, s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. října 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 
za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 25.7.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.033,- Kč/měsíc (dotace). 
XVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001, o 

velikosti 1+1 a výměře 60,50 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 

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

nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 

za měsíc červenec do 25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, 4.648 Kč/měsíc 

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

velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
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prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 

za měsíc červenec do 25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s paní XX přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc červenec do 25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.9.2020 na 
novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XXI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011, o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s paní XX e, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc červenec do 25.7.2020, 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 č. 022 o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc červenec do 25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.9.2020 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 č. 001, o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že pan XX neuhradí nájemné 
za měsíc červenec do 25.7.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.9.2020 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 č. 012, o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s manž.XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že manž. XX neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 25.7.2020, nebude jim 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 bytovou jednotku č. 008 o velikosti 
2+1 a výměře 60,89 m2  s manž. XX , přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
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měsíc červenec do 31.7.2020. V případě, že manž. XX, neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 31.7.2020, nebude jim nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 2.672,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007, o 
velikosti 2+1 a výměře 62,04 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. října 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 
za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.723,- Kč/měsíc (dotace). 
XXVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008, o 
velikosti 2+1 a výměře 57,16 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31.ledna  2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc červenec do 25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.510,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 001 o velikosti 
1+1 a výměře 63,91 m2, s paní XX nice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc červenec do 31.7.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 31.7.2020, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 3.440,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 002 o velikosti 
1+0 a výměře 57,91 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. ledna 2021.  Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za měsíc červenec do 
25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 2.724,- Kč/měsíc (dotace). 

XXX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 005 o velikosti 
1+0 a výměře 42,40 m2, s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc červenec do 31.7.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 31.7.2020, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 2.221,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 011 o velikosti 
4+1 a výměře 100,19 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc červenec do 31.7.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 31.7.2020, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 5.148,- Kč/měsíc (dotace). 
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XXXII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 013 o velikosti 
1+0 a výměře 42,66 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc červenec do 31.7.2020. V případě, že pan XX neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 31.7.2020, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 2.237,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 017 o velikosti 
1+1 a výměře 63,91 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc červenec do 31.7.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 31.7.2020, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 3.440,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 018 o velikosti 
4+1 a výměře 83,43 m2 s manž. XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc červenec do 31.7.2020. V případě, že manž. XX, neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 31.7.2020, nebude jim nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 4.670,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 020 o velikosti 
1+0 a výměře 42,66 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc červenec do 31.7.2020. V případě, že pan  XX, neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 31.7.2020, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 2.237,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 026 o velikosti 
2+0 a výměře 57,35 m2, s paní XX , přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc červenec do 31.7.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 31.7.2020, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 3.132,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002, o 
velikosti 2+kk a výměře 68,10 m2, s paní XX, týkajícím se prodloužení nájmu bytu do 
31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 
25.7.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2020, 
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 005, o velikosti 
2+kk a výměře 68,10 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
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červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007, o 
velikosti 3+0 a výměře 78,45 m2 s manž. XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. srpna  2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že manželé XX, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 25.7.2020, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 4.825,- Kč/měsíc (dotace). 

XL. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 025, o 
velikosti 3+kk a výměře 58,30 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za  měsíc červenec do 25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace). 

XLI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 030, o 
velikosti 3+0 a výměře 58,30 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25.7.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné 
za měsíc červenec do 25.7.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.567,- Kč/měsíc (dotace). 

XLII. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

27) žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 666/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 
020, o velikosti 1+1 a výměře 41,11 m2 s panem XX a to ke dni 30.09.2020. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  
 

28) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice, STL plyn. Za Rájem, sídliště 
RD“ v k.ú. Dražejov u Strakonic  
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. 667/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 
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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 plynovod a přípojky do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. 1050/9, 997/9, 1011/16, 1018/1, 1018/3, 1020/7, 945/8, 997/5, 
997/23, 997/27, 997/28, 997/29, 1007/5, 1009/4, 1010/18, 1314/2, 946/1, 947/2, 
947/3, 947/28, 949/2, 950/3, 997/3, 1001/7, 1314/1 a 1315/4, vše k.ú. Dražejov u 
Strakonic, v souvislosti se stavbou „Strakonice, STL plyn. Za Rájem, sídliště RD“, za 
částku 139.420,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 

II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 

29) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice, STL plyn. Za Rájem, sídliště 
RD“ v k.ú. Strakonice  
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. 668/2020 (16/1) 
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 plynovod a přípojky do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. 659/19, 675/1, 675/2, 676/2, 746/7, 1282/1, 1283/2, 640, 657/14, 
1277/3, 1282/2, 469/2, 469/3, 472/1, 472/3, 480/28, 1272/15, 499/1, 1272/13, 
1272/14, 1272/15, 1274, 1428/1, 439/2, 439/12, 419/1, 439/9, 441/18, 441/47, 419/2 
a 439/1, vše k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou „Strakonice, STL plyn. Za Rájem, 
sídliště RD“, za částku 305.555 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba 
DPH. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
30)  Výsadba zeleně ÚV Pracejovice, Strakonice 
Usnesení č. 669/2020 (16/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „Výsadba zeleně ÚV Pracejovice, Strakonice “. 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností STROMMY COMPANY s.r.o., Andělská Hora 
13, 793 31 Andělská Hora, IČO:01919652, za cenu 431.671 Kč bez DPH, tj, za celkovou 
cenu včetně DPH 522.321,91 Kč, termín plnění 8 týdnů od předání staveniště, 
předpoklad zahájení září 2020. Předmětem smlouvy je realizace akce „Výsadba zeleně 
ÚV Pracejovice, Strakonice “. 
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III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci akce „Výsadba zeleně ÚV 
Pracejovice, Strakonice “.     
 

1) Žádost o převod pozemků – část letiště  
Usnesení č. 670/2020 (16/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

Souhlasit s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu následujících pozemků ve 
vlastnictví města Strakonice: 
- parc.č. 108/4 o  výměře 3865 m2 (odděleného geometrickým plánem vyhotoveným 
Geoteka s.r.o. pod č. plánu 1517-46/2017, potvrzeným Katastrálním úřadem pro 
Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Strakonice pod PGP-697/2017-307 z parcely 
č. 108/3 a z parcely č. 477/13)  
- parc.č. 477/14 o  výměře 531 m2 (odděleného geometrickým plánem vyhotoveným 
Geoteka s.r.o. pod č. plánu 1517-46/2017, potvrzeným katastrálním úřadem pro 
Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Strakonice pod PGP-697/2017-307 z parcely 
č. 477/10),  
vše  v kat. území Nové Strakonice, 
s nabyvatelem Aeroklub Strakonice z.s., IČ 00475645, V Lipkách 96, 386 01 Strakonice 
II, a to za následujících podmínek: 
Aeroklub Strakonice z.s. se zaváže, že i nadále budou převáděné nemovité věci užívány 
pouze za účelem provozování letiště a činností souvisejících s provozem letiště. 
Aeroklub Strakonice z.s. se zaváže, že nepodnikne žádné kroky, kterými by tento účel 
byl omezen či dokonce zmařen.    
K převáděným nemovitým věcem bude zřízeno ve prospěch města Strakonice 
předkupní právo jako právo věcné. Aeroklub Strakonice z.s. se zaváže, že v případě 
jakéhokoli zcizení převáděných nemovitých věcí či jakékoli části je nabídne k odkoupení 
městu Strakonice, a to za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, který 
nechá vypracovat město Strakonice nebo který bude městem Strakonice odsouhlasen. 
II. Doporučuje ZM 

Pověřit starostu města uzavřením a podpisem předmětné smlouvy. 
 

2) Žádost o vybudování inženýrských sítí 
Usnesení č. 671/2020 (16/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 

s převzetím iniciativy k vybudování vodovodního a kanalizačního řadu na pozemku v 
majetku města Strakonice p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v lokalitě Dražejov 
– zahrádky z důvodu, že město Strakonice nemůže splnit podmínky žádosti žadatele, 
které jsou v rozporu s platnými zákony ČR, tj. zamezit nebo zpoplatnit připojení k 
potenciálně vzniklým řadům občanům v této lokalitě, kteří nepřispěli na vybudování 
těchto inženýrských sítí. 
 

1) Chodník a veřejné osvětlení u kostela Svaté Markéty 
Usnesení č. 672/2020 (16/1b) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
zprávu z jednání hodnotící komise týkající se veřejné zakázky malého rozsahu „Chodník 
a veřejné osvětlení u kostela Svaté Markéty“.  
II. Souhlasí 
s prodloužením termínu otevírání obálek s nabídkami na akci „Chodník a veřejné 
osvětlení u kostela Svaté Markéty“ do 11.8.2020. 
 

2) Žádost – pronájem nebytových prostorů v objektu Husova 380, 
Strakonice  
Usnesení č. 673/2020 (16/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem XX, jejímž předmětem 
bude pronájem nebytových prostorů v objektu Husova 380 ve Strakonicích, na poz. 
p.č. st. 510 v k.ú. Strakonice, konkrétně se jedná o prostory o celkové výměře 61 m2 
v 1. nadz. podl. budovy, za níže uvedených podmínek:  
- prostory budou  využívány ke zřízení a provozování chráněné dílny za účelem výroby 
z textilií, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou  s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, nájemné ve výši 12.000 Kč/ročně, nájemce bude hradit náklady na energie 
spojené s pronájmem NP, ve smlouvě budou zapracovány následující závazky: 
případné úpravy předmětu nájmu nájemce zajistí na své náklady,  provedení těchto 
úprav bude nájemce konzultovat ještě před jejich provedením s ředitelkou 
Šmidingerovy knihovny Strakonice Mgr. Karlovcovou příp. s  investičním technikem 
města, při ukončení nájmu uvede nájemce pronajaté   prostory  na své náklady do 
původního stavu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tento souhlas 
nenahrazuje souhlas Stavebního úřadu MÚ Strakonice. Ve smlouvě budou rovněž 
zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za provedení změn a úprav předmětu 
nájmu bez souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a 
úprav předmětu nájmu nájemcem po skončení pronájmu (za každé porušení), smluvní 
pokuta ve výši 1.000 za porušení předání předmětu nájmu po skončení doby nájmu ve 
stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním 
předmětu nájmu).   

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 

3) Žádost – pronájem garáží 
Usnesení č. 674/2020 (16/1b) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem garáže  o výměře 
23,95 m2 na poz. p.č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice, žadateli XX, pronájem garáže za 
účelem garážování málo používaných vozidel, výše nájemného 6.000 Kč/ročně + DPH 
+ energie  spojené s nájmem, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě, že by byla ze strany pronajímatele dávána 
výpověď z důvodu neplacení nájemného, činí výpovědní doba 1 měsíc 
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II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem garáže  č. 6 o výměře 
23,95 m2 na poz. p.č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice, žadateli XX, pronájem garáže za 
účelem garážování málo používaných vozidel, výše nájemného 8.000 Kč/ročně + DPH 
+ energie  spojené s nájmem, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě, že by byla ze strany pronajímatele dávána 
výpověď z důvodu neplacení nájemného, činí výpovědní doba 1 měsíc 

III. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem garáže  č. 7 o výměře 
23,89 m2 na poz. p.č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice, žadateli XX, pronájem garáže za 
účelem garážování málo používaných vozidel, výše nájemného 7.000 Kč/ročně + DPH 
+ energie  spojené s nájmem, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě, že by byla ze strany pronajímatele dávána 
výpověď z důvodu neplacení nájemného, činí výpovědní doba 1 měsíc, 
Dále budou ve všech výše uvedených smlouvách zapracovány následující závazky 
nájemce: případné úpravy předmětu nájmu nájemce zajistí na své náklady, provedení 
těchto úprav bude nájemce konzultovat ještě před jejich provedením s investičním 
technikem města, při ukončení nájmu uvede nájemce pronajaté prostory  na své 
náklady do původního stavu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tento 
souhlas nenahrazuje souhlas Stavebního úřadu MÚ Strakonice. Ve smlouvě budou 
rovněž zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za provedení změn a úprav 
předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za neodstranění 
změn a úprav předmětu nájmu nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), 
smluvní pokuta ve výši 1.000,- za porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu 
ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním 
předmětu nájmu). 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 

4) žádost o souhlas se zabudováním zábran proti vjezdu na trávu 
Usnesení č. 675/2020 (16/1b) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s umístěním zábran bránící vjezdu z parkoviště za bytovým domem na pozemku p.č. 
563/53 v k.ú. Strakonice, na stávající zeleň. Zábranu budou tvořit 3 tyče vysoké 120 
cm, natřené žlutočerně, ukotvené do stávajících obrubníků parkoviště a umístěné tak, 
aby nebylo možné vjíždět na trávník.  
Zábrana bude vybudována na náklady žadatele pana XX. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 

5) Písecká ulice – Úprava přechodu pro chodce, zastávek BUS a chodníků 
včetně VO 
Usnesení č. 676/2020 (16/1b) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s oslovením firmy ZNAKON a.s., Sousedovice 44, IČO 26018055, k podání nabídky na 
realizaci akce „Úprava přechodu pro chodce, zastávek BUS a chodníků včetně VO“. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou ZNAKON a.s., Sousedovice 44, IČO 
26018055, na realizaci akce „Úprava přechodu pro chodce, zastávek BUS a chodníků 
včetně VO“, za cenu 2.786.693,64 Kč bez DPH, tzn. 3.371.899,30 Kč včetně DPH, 
termín realizace díla od 27.2020 do 15.9.2020. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy 
 

6) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“ – změnový 
list č. 26 
Usnesení č. 677/2020 (16/1b) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
se změnovým listem č. 26, tzn.: Jímací objekt – změny v řešení konstrukce pro 
rozvaděč MT1 u jímacího objektu bez dopadu na výši ceny, kalové laguny a vodovodní 
rozvody – odpočet odvozů zeminy na skládku, přípočet odvozů na mezideponii, 
vyrovnání terénu podél komunikace k jímacímu objektu, vyrovnání nerovností na 
vodovodním řadu P1 a P2, přidání betonové kanalizace DN 500 v délce 24,5 m a 
zadláždění vodoteče. Infiltrace – záměna materiálu na začátku a na konci natékacího 
příkopu, bourání stávajícího betonového objektu v nátokovém kanálu. Komunikace – 
snížení rozsahu a změna materiálu. Kalové laguny – odpočet plastových šachet 
uzávěrů, přípočet šoupátek, poklopů, prodloužení stávající kanalizace DN 400. 
Osvětlení kalových lagun – snížení rozsahu. Vodovodní rozvody – prodloužení 
odkalovacího potrubí od vodovodního řadu P1, P2, sondy stávajících inženýrských sítí, 
oprava zámkové dlažby po překopech, osazení vrátek, výroba a osazení trasovacích 
tyčí. Technologická část – z důvodu zefektivnění provozu byly nainstalovány 
servopohony pro vřetenová šoupátka a byl doplněn injektor na stávající obtok 
injektoru, betonový základ pro rozvaděč nebyl proveden po konzultaci s TDI. 

II. Souhlasí 
na základě změnového listu č. 26, s úsporou finančního plnění v rámci stavby: 
„ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“ o částku - 1.549.510,81 
Kč bez DPH. Celková cena díla bude následně stanovena na základě předložení 
kompletních změnových listů. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedeného změnového listu č. 26 a dále k následnému 
uzavření předmětného dodatku č. 12. 
 
7) žádost  o pronájem prodejního stánku číslo 2 
Usnesení č. 678/2020 (16/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání prodejního stánku číslo 2 na pozemku p.č. st. 
308, včetně pozemku pod markýzou, o velikosti cca 20 m2 vše v  k.ú. Strakonice na 
dobu 12-ti měsíců a dále souhlasí s automatickým prodlužováním předmětné smlouvy, 
a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce stanovené 
předmětnou smlouvou.  
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Nájemní smlouva bude uzavřena s paní XX, za účelem prodeje  různého nového 
oblečení, bytových doplňků – kašmírové šály, čepice, výrobky z ovčí vlny, bytové 
doplňky z levandule, deštníky, rukavice atd., za cenu nájmu 3.500 Kč měsíčně + 
náklady na služby a energie + inflace.  
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.  
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany 
pronajímatele bez uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.  
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce 
k předmětu nájmu jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž 
je tato povinnost porušena.  
Při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených v nájemní 
smlouvě, činí smluvní pokuta 15.000 Kč za každý  započatý den prodlení s vyklizením 
předmětu nájmu.  
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, má 
pronajímatel právo vypovědět nájem i před uplynutím sjednané lhůty. Výpovědní lhůta 
je v tomto případně 1 měsíc.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

1) Kání Vrch – směna pozemků  
Usnesení č. 679/2020 (16/1c) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM 
souhlasit se změnou usnesení č. 180/ZM/2020 ze dne 17.6.2020 spočívající v nahrazení 
společnosti Adient  Strakonice, s.r.o., IČ 28085272, se sídlem Heydukova 1111, 
Strakonice I, 386 01 Strakonice, nástupnickou společností Strakonice Fabrics, s.r.o., IČ 
092 97 235, se sídlem Heydukova 1111, Strakonice I, 386 01 Strakonice. 
Nové znění usnesení je následující:  
Souhlasí 
s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Strakonice a společností Strakonice 
Fabrics, s.r.o., IČ 092 97 235, se sídlem Heydukova 1111, Strakonice I, 386 01 
Strakonice, jejímž předmětem bude směna dále uvedených nemovitých věcí: 

 pozemku parc.č. st. 2179/2 o výměře 1336 m2, jehož součástí je stavba bez 
čp./če se způsobem využití průmyslový objekt, a geometrickým plánem nově 
vytvořené pozemky parc.č. 1762 o výměře 1849 m2 a parc.č. 1763 o výměře 
872 m2, které vznikly oddělením od pozemku parc.č. st. 2179/1, vše v kat. území 
Strakonice, ve vlastnictví společnosti Strakonice Fabrics, s.r.o., za pozemek ve 
vlastnictví města Strakonice parc.č. 1208/16 o výměře 1724 m2 v kat. území 
Strakonice. 

Směnná smlouva bude uzavřena za dále uvedených podmínek:  

 město Strakonice s ohledem na rozdíl ve výměrách a hodnotách směňovaných 
nemovitých věcí uhradí společnosti Strakonice Fabrics, s.r.o. částku ve výši  
1.989.815,70 Kč tzn. že město uhradí společnosti Strakonice Fabrics, s.r.o. 
částku 3.460.215,30 Kč (za 4.057 m2, což odpovídá 852,90 Kč/m2) a společnost 
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Strakonice Fabrics, s.r.o. uhradí městu Strakonice částku 1.470.399,60 Kč (za 
1.724 m2, což odpovídá 852,90 Kč/m2), 

 město Strakonice se zaváže, že bude respektovat inženýrské sítě společnosti  
Strakonice Fabrics, s.r.o. uložené na nemovitých věcech, které nabude do 
vlastnictví město Strakonice, za tímto účelem bude zřízena služebnost vedení 
inženýrských sítí, a to bezúplatně na dobu neurčitou  

 společnost Strakonice Fabrics, s.r.o. se zaváže, že bude respektovat inženýrské 
sítě uložené na pozemku parc.č. 1208/16 v kat. území Strakonice, a pokud o to 
město požádá, tak k inženýrským sítím ve vlastnictví města bezúplatně zřídí 
věcné břemeno        

 společností Strakonice Fabrics, se zaváže, že nejpozději při podpisu smlouvy 
předá všechny nájemní či jiné smlouvy týkající se předmětu převodu – spalovny, 
ze kterých přejdou práva a povinnosti převodem vlastnického práva na město 
Strakonice. 

a dále pověření starosty města uzavřením a podpisem předmětné smlouvy. 

 

2) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč  
Usnesení č. 680/2020 (16/1c) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM  

souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 
20.000,- Kč: 
ZŠ Povážská  
- projektor ACERH7530D – poř. cena 24.358 Kč, r. poř. 2011, dle posudku nefunkční, 
oprava nerentabilní 
- kopírka ED – 1550 KOP TSH – poř. cena 40.260 Kč, r. poř. 2003, dle posudku 
nefunkční, oprava nerentabilní. 
MÚ Strakonice: 

INV.Č. Položka Pořízeno 
Pořizovací 
cena 

Závada 

22/70/25
3 

tiskárna HP 2200 < 1/2003 40 549,15 jetdirect KO 

28/0/253
1 

tiskárna HP 1100 
(+Jetdirect) 

1/ 2000 24 548,90 
podavač KO, oprava 
nerentabilní 

28/0/503
6 

Notebook HP Compaq 
T6710b 

1/2008 31 523,00 základní deska KO 

28/0/98 tiskárna HP 5P 2/1996 33 086,40 
morálně zastaralé, 
nekvalitní tisk 

 

3) Výkup pozemků v lokalitě sídliště Šumavská 
Usnesení č. 681/2020 (16/1c) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM  

souhlasit s výkupem následujících pozemků: 
- pozemek parc.č. st. 301 o výměře 19 m2, včetně stavby bez čp/če, obč. vyb, 

stojící na pozemku,  
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- pozemek parc.č. st. 312 o výměře 19 m2, včetně stavby bez čp/če, obč. vyb. 
stojící na pozemku  

- pozemek parc.č. 343/24 o výměře 1243 m2  
- pozemek parc.č. 343/53 o výměře 981 m2  
- pozemek parc.č. 343/56 o výměře 739 m2  

vše v kat. území Přední Ptákovice.  
Jedná se o pozemky včetně všech součástí a příslušenství, příp. pozemní komunikace 
nacházející se na předmětných pozemcích, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
č. 9130-030/20 vypracovaným dne 31.5.2020, ve výši 1.868.516 Kč. 
 

4) nabídka nemovitostí 
Usnesení č. 682/2020 (16/1c) 
Rada města po projednání 

I. Pověřuje  
starostu města jednáním o výkupu nabízených pozemků v lokalitě strakonického 
hradu. 
 

5) Odkup nemovitostí v lokalitě Ostrov ve Strakonicích 

Usnesení č. 683/2020  
Rada města po projednání 

I. Pověřuje  
místostarostu města Ing. Oberfalcera jednáním se společností MOIRA CZ, a.s. ve věci 
odkupu nemovitostí v lokalitě Ostrov ve Strakonicích. 
 
2. ZŠ Dukelská 
Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Projekt „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 
v ZŠ Dukelská II“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování 
projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 684/2020 (16/2) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do výzvy č. 18 IROP s názvem “MAS Strakonicko, z.s. – 
IROP - Podpora vzdělávání v ZŠ II“ a zároveň s realizací projektu s názvem „Zvyšování 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská II“. 

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2021 na 
předfinancování a spolufinancování projektu „Zvyšování kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská II“. 
 
3. Finanční odbor 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnily Ing. Jankovcová a pí Šmolíková. 

 Rozpočtová opatření č. 28 – 33 
Usnesení č. 685/2020 (16/3, 16/3a) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje 
RO  č. 28 ve výši  30.000,00 Kč 
Neinvestiční průtoková dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci ZŠ 
Dukelská, Strakonice  za účelem zajištění projektu „Baltík ve Strakonicích“. 
Rozpočtová skladba příjmy 1321 – 0000 - 4122 ÚZ  415 
 výdaje 1321 – 3421 – 5336     ÚZ  415 

RO  č. 29 ve výši  135.800,00 Kč 
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace STARZ Strakonice na likvidaci 
pojistné události – oprava prasklého vodovodního potrubí na ubytovně č. 3 v letním 
areálu plaveckého stadionu. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného 
plnění. 
Rozpočtová skladba výdaje 1083 - 3412 – 5331  
 příjmy       3639 – 2322  

RO  č. 30 ve výši  160.528,07 Kč 
Dokrytí nákladů na opakované volby do zastupitelstva obce v rámci finančního 
vypořádání za rok 2019. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých 
let. 
Rozpočtová skladba příjmy 99 – 6402 – 2222 ÚZ 98 074 

 financování        8115  

II. Doporučuje ZM 

schválit 
RO  č. 31 ve výši  585.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí na realizaci projektu „Modernizace a 
rozšíření varovného a informačního systému města Strakonice“ ve výši 
předpokládaných výdajů v roce 2020.  Cílem projektu je  podpořit preventivní 
protipovodňová opatření, vybudování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních 
a výstražných systémů na lokální úrovni. Celkové předpokládané náklady činí 
14.554 tis. Kč, z toho dotace 10.187,7 tis. Kč, vlastní podíl města 4.366,3 tis. Kč. 
Přípravné práce (projektová dokumentace, podání žádosti, výběrové řízení) proběhnou 
v roce 2020, vlastní realizace pak v roce 2021. Dotace bude na účet města připsána 
po realizaci a ukončení celého projektu. Rozpočtové opatření bude kryto použitím 
prostředků minulých let. 
Rozpočtová skladba výdaje 406 - xxxx – xxxx  
 financování        8115  

RO č. 32 ve výši 4.560.000 Kč 
Navýšení rozpočtu na dokončení akce ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace. 
Oproti původnímu předpokladu je potřeba navýšení finančních prostředků na výsadby 
náhradní zeleně, odvoz většího množství zeminy, čištění vodotečí, čerpání vody, 
pořízení kamerového systému a nezbytného softwaru. 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.  
Rozpočtová skladba výdaje 726 - 2310 – xxxx  
 financování        8115  

RO  č. 33  ve výši  2.009.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů města na realizaci projektu „Obnova vozového parku MěÚSS 
Strakonice“. V rámci projektu budou pořízeny 2 automobily pro služby poskytované 
MěÚSS, a to pro klienty denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež a 
dospělé a pro klienty Pečovatelské služby. Na projekt je přislíbena dotace z EU ve výši 
95 % uznatelných nákladů, která bude na účet města připsána až po realizaci nákupu 
automobilů (celkové náklady 2 009 tis. Kč, dotace 1 908,5 tis. Kč,  vlastní podíl města 
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100,5 tis. Kč). Celý projekt je tedy nutno předfinancovat. Rozpočtové opatření bude 
kryto použitím prostředků minulých let. 
Rozpočtová skladba výdaje 100 - xxxx – 6123 1.900.000 
 výdaje 296 – xxxx - xxxx 109.000 
 financování        8115 2.009.000 

 
 Finanční výbor – Zápis č. 3/2020 ze dne 24.06.2020 

Usnesení č. 686/2020 (16/3) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 3/2020 ze dne 24.06.2020. 
 

 MěKS – převod z rezervního fondu do fondu investic na rekonstrukci 
letního kina 

Usnesení č. 687/2020 (16/3a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
převod finančních prostředků ve výši  600.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic 
příspěvkové organizace MěKS Strakonice na rekonstrukční práce v letním kině. 
Finanční prostředky budou použity na opravy osvětlení, ozvučení, kamerového 
systému, fasád, plotů, montážních lávek, zábradlí, výmalby promítací plochy včetně 
zázemí a další. 
 

 Strakonická pouť 2020, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
Usnesení č. 688/2020 (16/3a) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
s ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na 
platná  mimořádná protiepidemiologická opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zrušit 
v roce 2020 stánkový prodej o Václavské pouti ve Strakonicích. 

II. Konstatuje, 
že provoz atrakcí lidově technické zábavy (LTZ) o Václavské pouti ve Strakonicích se 
v roce 2020 uskuteční v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou se smlouvou o 
podnájmu č. 2018 – 798 ze dne 30.11.2018, přičemž za dodržení všech podmínek a 
povinností vztahujících se k provozu atrakcí LTZ, jakož i k účasti a pohybu osob na této 
akci, odpovídá nájemce.  

III. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1  k nájemní smlouvě se smlouvou o podnájmu č. 2018 – 798 
ze dne 30.11.2018 uzavřené mezi městem Strakonice jako pronajímatelem a panem 
XX jako nájemcem, jehož předmětem je úprava  čl. III. odst. 1 smlouvy tak, že 
nájemné v r. 2020 bude uhrazeno: 1. splátka ve výši 407 500 Kč nejpozději do 
31.08.2020 a 2. splátka ve výši 407 500 Kč nejpozději do 30.09.2020. 

IV. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se smlouvou o podnájmu č. 
2018 – 00798 ze dne 30.11.2018.  
 
 



Stránka 29 (celkem 36) 
 

4.  ŽP 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Kurek. 

 Projekt Požární zbrojnice pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů 
Strakonice 

Usnesení č. 689/2020 (16/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s přípravou realizace požární zbrojnice pro jednotku SDH Strakonice na pozemcích p.č. 
st. 800/2, p.č. 533/12 a p.č. 1765 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.. 

II. Ukládá 
majetkovému odboru zadat zpracování příslušné projektové dokumentace na realizaci 
požární stanice jednotky SDH Strakonice na předmětných pozemcích. 
 

 Uzavření smlouvy mezi městem Strakonice, zřizovatelem JSDH 
Strakonice a Českou poštou, s. p. pro poskytnutí náhrad v případě 
vyhlášení planého požárního poplachu pro objekt DEPO Strakonice 
70, Hejdukova 42, 386 07 Strakonice 

Usnesení č. 690/2020 (16/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
S uzavřením Smlouvy o využití jednotky sboru dobrovolných hasičů města Strakonice 
na zásah ve střeženém objektu České pošty, s. p. – DEPO Strakonice 70, Hejdukova 
42, 386 07  Strakonice typu tzv. planý poplach, podle ustanovení § 1746 odst. 2 a 
podle ustanovení § 2631 až 2635 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

II. Pověřuje 
Starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

 Objednávky OŽP za červen 2020 
Usnesení č. 691/2020 (16/4) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Seznam objednávek odboru životního prostředí za červen 2020. 
 
5. Odbor rozvoje 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová. 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1.6.2020 do 
30.6.2020 

Usnesení č. 692/2020 (16/5) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1.6.2020 do 30.6.2020 
 

 Zápis z 2. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 25.6.2020 
Usnesení č. 693/2020 (16/5) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 25.6.2020 
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 Zápis z 3. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 
25.6.2020 

Usnesení č. 694/2020 (16/5) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 25.6.2020 

II. Ukládá 
majetkovému odboru připravit vyhlášení záměru na prodej pozemků tzv. teras pod 
Hvězdou na křížení ulice Mlýnská a Ellerova za účelem výstavby polyfunkčního objektu, 
který v sobě bude zahrnovat hromadné parkování, bydlení a občanskou vybavenost, 
podmínkou prodeje je zahájení výstavby objektu do 5 let a jeho dokončení do 7 let od 
uzavření kupní smlouvy 

III. Ukládá 
dopravní komisi projednat problematiku parkování v ulici Na Ostrově 
 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt 
„Navigační informační systém strakonický hrad a okolí” 

Usnesení č. 695/2020 (16/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1604/20, reg. č. 33-04-004/20 
na realizaci projektu „Navigační informační systém strakonický hrad a okolí”, mezi 
městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Jihočeským krajem, U 
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Výše dotace činí 60.000 Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.  
 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Pořízení 
vybavení pro JPO III/2, Strakonice” 

Usnesení č. 696/2020 (16/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1454/20, reg. č. 453-01-20/20 
na realizaci projektu „Pořízení vybavení pro JPO III/2, Strakonice”, mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Jihočeským krajem, U Zimního 
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Výše dotace činí 53.000 Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.  
 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Nákup 
vybavení pro JPO V, Dražejov” 

Usnesení č. 697/2020 (16/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1503/20, reg. č. 453-02-22/20 
na realizaci projektu „Nákup vybavení pro JPO V, Dražejov”, mezi městem Strakonice, 
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Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 
370 76 České Budějovice. Výše dotace činí 36.000 Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.  
 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Nákup 
věcných prostředků pro JPO V, Modlešovice” 

Usnesení č. 698/2020 (16/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1505/20, reg. č. 453-02-24/20 
na realizaci projektu „Nákup věcných prostředků pro JPO V, Modlešovice”, mezi 
městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Jihočeským krajem, U 
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Výše dotace činí 20.000 Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.  
 
6. OIP 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Ulč. 

 Objednávky odboru informatiky a provozu za květen 2020 
Usnesení č. 699/2020 (16/6) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za květen 2020 
 

 Objednávky odboru informatiky a provozu za červen 2020 
Usnesení č. 700/2020 (16/6) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za červen 2020 
 
7. Starosta 

 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem a městem 
Strakonice při stavbě sportovní haly Gymnázia Strakonice  

Usnesení č. 701/2020 (16/7) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
po zapracování připomínek souhlasit s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi 
Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ 70890650 a 
městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice, IČ 00251810 při stavbě sportovní 
haly Gymnázia Strakonice na pozemcích ve vlastnictví Jihočeského kraje parc. č.  
398/2, ostatní plocha, a parc. č. st. 3189, zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. 
Strakonice, svěřených k hospodaření zřizovací listinou Gymnáziu Strakonice.  
II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu města podpisem smlouvy o spolupráci dle bodu I tohoto usnesení.  
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 Zastupování města Strakonice a jednání na valných hromadách 
společnosti Teplárna Strakonice, a.s. 

Usnesení č. 702/2020 (16/7) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit změnu stanov společnosti Teplárna Strakonice, a.s. ve znění předloženém 
představenstvem této společnosti (návrh nového znění stanov je zveřejněn na webu 
společnosti www.tst.cz v části O společnosti položce Pro akcionáře) a  
v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 26/ZM/2020 
z 29.01.2020, kterým byl delegován zástupce města Strakonice a jeho náhradníci na 
valné hromady společnosti Teplárna Strakonice, a.s., uložit tomuto zástupci hlasovat 
na příslušné valné hromadě společnosti Teplárna Strakonice, a.s. pro schválení 
předložené změny stanov společnosti Teplárna Strakonice, a.s. 
II. Doporučuje ZM  
uložit delegovanému zástupci města Strakonice hlasovat na valných hromadách 
společnosti Teplárna Strakonice, a.s. pro zvolení osob navržených do orgánů této 
společnosti dle předložené pozvánky na příslušnou valnou hromadu, jakož i o odvolání 
navržených osob z orgánů této společnosti.  
 
8. MP 

 Veřejné zakázky malého rozsahu: „Strakonice – reprodukce 
městského kamerového dohlížecího systému“ 

Usnesení č. 703/2020 (16/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu: „Strakonice – reprodukce městského kamerového dohlížecího 
systému“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Telmo a. s., Praha 10 – 
Hostivař, Štěrboholská 560/73, 102 00 za cenu 320 233,20 Kč bez DPH, tj. za celkovou 
cenu včetně DPH 387 482,- Kč.  

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy se společností Telmo a. s., se sídlem Praha 10 – Hostivař, 
Štěrboholská 560/73, 102 00, IČO 47307781 na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu: „Strakonice – reprodukce městského kamerového dohlížecího systému“ za 
cenu 320 233,20 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 387 482,- Kč.     

III. Pověřuje 
Pověřuje starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 

 Smlouva o zajištění odstranění silničních vozidel do 6t z pozemních 
komunikací ve vlastnictví města Strakonice  

Usnesení č. 704/2020 (16/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výzvy k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„ODTAHY VOZIDEL“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Jaroslav 
Jungwirth, AUTOCENTRAL, s.r.o. Přešťovice 134, Strakonice 386 01 za cenu 500,- Kč 
bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 605,- Kč za odtah 1 vozidla.  

http://www.tst.cz/
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy se společností Jaroslav Jungwirth, AUTOCENTRAL, s.r.o. 
Přešťovice 134, Strakonice 386 01, IČ 08605777 na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu: „ODTAHY VOZIDEL“ za cenu 500,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně 
DPH 605,- Kč za odtah 1 vozidla.     

III. Pověřuje 
Pověřuje starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
9. OŠCR 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Zpravodaj města Strakonice – změna v redakční radě  
Usnesení č. 705/2020 (16/9) 
Rada města po projednání 

I. Odvolává 
šéfredaktorku redakční rady Zpravodaje města Strakonice Bc. Evu Janochovou 
s účinností k 31.07.2020. 

II. Jmenuje 
šéfredaktorkou redakční rady Zpravodaje města Strakonice Ing. Markétu Bučokovou 
s účinností od 01.08.2020.  
 

 Odměna ředitelky ZŠ F. L. Čelakovského  
Usnesení č. 706/2020 (16/9) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměny za 2. pololetí školního roku 2019/2020 a k ocenění pracovních zásluh 
ředitelce ZŠ F. L. Čelakovského dle předloženého návrhu, který je samostatnou 
přílohou usnesení RM uloženou na odboru školství a CR. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 

 Odměna ředitelky MŠ Strakonice, Šumavská 264 
Usnesení č. 707/2020 (16/9) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměny za 2. pololetí školního roku 2019/2020 a k ocenění pracovních zásluh 
ředitelce MŠ Strakonice, Šumavská 264 dle předloženého návrhu, který je samostatnou 
přílohou usnesení RM uloženou na odboru školství a CR. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 

 Individuální dotace  
Usnesení č. 708/2020 (16/9) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace panu XX na realizaci hororové akce na Buzickém hradě dne 29. 
8. 2020 z důvodu konání akce mimo území města Strakonice.   
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 Zápis komise pro sport a volnočasové aktivity ze dne 24. 6. 2020 
Usnesení č. 709/2020 (16/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z komise pro sport a volnočasové aktivity ze dne 24. 6. 2020.  
 

 Žádost o dofinancování spoluúčasti pro získaný grant na realizaci 
projektu Dokončení opravy oplocení fotbalového hřiště – TJ Dražejov, 
z. s. 

Usnesení č. 710/2020 (16/9a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč TJ Dražejov, Virt 23, 386 01 Strakonice, IČO 
60650796 na dofinancování spoluúčasti pro získaný grant z Jihočeského kraje na 
realizaci projektu „Dokončení opravy oplocení fotbalového hřiště“. 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 
10. Odbor dopravy 

 Nařízení města Strakonice č.5/2020, kterým se vymezují oblasti 
města Strakonice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich 
určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenou 

Usnesení č. 711/2020 (16/12) 
Rada města po projednání 

I.Schvaluje  
nařízení města Strakonice č. 5/2020, kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve 
kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za 
sjednanou cenou. 
II.Vydává 
nařízení města Strakonice č. 5/2020, kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve 
kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za 
sjednanou cenou. 
 
11. MěÚSS 

 Přijetí darů 
Usnesení č. 712/2020 (16/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím darů dle § 27, odst. 7, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

 pro potřeby Domova pro seniory a DZR, Rybniční 1282, 386 01  Strakonice 
peněžní dar v celkové výši 50 000 Kč 
 

 na plavecké závody pořádané Denním stacionářem pro mentálně postižené děti, 
mládež a dospělé, Ellerova 160, 386 01 Strakonice, které se budou konat ve 
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středu 25. listopadu 2020 v areálu Plaveckého stadionu, Na Křemelce 305, 
386 01  Strakonice  

od firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. 
se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04  České Budějovice  
IČO: 48035599 
DIČ: CZ48035599 
peněžní dar v celkové výši 5 000 Kč 

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

 

 Poskytnutí bytové jednotky č. B 22 II. d v Domě s pečovatelskou 
službou Rybniční 1283, 386 01 Strakonice k užívání Pečovatelskou 
službou MěÚSS Strakonice – revokace usnesení 

Usnesení č. 713/2020  
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
z důvodu dodržení povinností stanovených městu Strakonice jako příjemci dotace ve 
smlouvě č. 9256010075 z 03.09.2002 uzavřené se Státním fondem rozvoje bydlení 
usnesení č. 636/2020 (15/9) ze dne 24.06.2020, ve kterém 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. 

II. Ukládá 
příspěvkové organizaci MěÚSS Strakonice projednávat veškeré zásadní změny ve 
využívání svěřeného majetku s příslušným odborem MěÚ Strakonice. 
 
12. Technické služby Strakonice, s.r.o. 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810, jako jediného společníka 
obchodní společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. se sídlem 
Raisova 274, Strakonice, 386 01, IČ: 25156888 – Zápis č.4/2020 ze  
zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o. dne 23. června 2020  

Usnesení č. 714/2020  
Rada Města Strakonice přijala podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, ve funkci jediného společníka obchodní společnosti Technické 
služby Strakonice s.r.o. na své schůzi konané výše uvedeného dne toto rozhodnutí: 
Rada města po projednání 

I.Bere na vědomí 
Zápis č.4/2020 ze  zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o. dne 23. června 2020 
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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. 715/2020 
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.Bere na vědomí 
Zápis č.1/2020 ze zasedání Dozorčí rady společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar 
Strakonice, a.s.  
Zápis č.2/2020 ze zasedání Dozorčí rady společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar 
Strakonice, a.s.  
Zápis č.3/2020 ze zasedání Dozorčí rady společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar 
Strakonice, a.s.  
 

14. ZŠ FLČ Strakonice 

 Projekt „Obnova vybavení učeben v ZŠ F. L. Čelakovského“ – podání 
žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města 
Strakonice  

Usnesení č. 716/2020  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do výzvy č. 18 IROP s názvem “MAS Strakonicko, z.s. – 
IROP - Podpora vzdělávání v ZŠ II“ a zároveň s realizací projektu s názvem „Obnova 
vybavení učeben v ZŠ F. L. Čelakovského“. 

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2021 na 
předfinancování a spolufinancování projektu „Obnova vybavení učeben v ZŠ F. L. 
Čelakovského“. 
 
Jednání rady města ukončil starosta v 17:45 hodin. 
 
 
 

Datum pořízení zápisu: 22.07.2020   
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                   Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.  
     starosta města                místostarosta města              

Ve Strakonicích dne:               Ve Strakonicích dne:  


