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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 1. schůze Rady města Strakonice 
konané 19. října 2022 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

___________________________________________________________ 
 
Přítomni: 6 členů RM 

Mgr. B. Hrdlička – starosta  
Ing. Oberfalcer, p. Horejš – místostarostové 
p. J. Hrdlička, p. Zach, DiS, Mgr. Žiláková - členové RM 
Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ  

Omluveni:  p. Christelbauer – člen RM 
 
Zahájení schůze rady města a schválení programu jednání   

                             Usnesení č. 1/2022 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                                                                          Usnesení č. 2/2022 – č. 23/2022  
2. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.09.2022 do 30.09.2022 

                           Usnesení č. 24/2022 

 Podlimitní veřejná zakázka „Obnova vozového parku MěÚSS Strakonice 2022“ 
                           Usnesení č. 25/2022 

 Dodatek č.1 ke smlouvě „Areál hradu, objekt sýpky bez čp., parc. č. 6/1, k.ú 
Nové Strakonice, rejstř.č ÚSKP 35221/3-3945 – obnova kamenného erbu 
Johanitského řádu na jižní fasádě sýpky“ 

                          Usnesení č. 26/2022 
 Měřiče rychlosti  – uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z 

rozpočtu SFDI 
                           Usnesení č. 27/2022 

3. Odbor školství 

 Zapojení základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice do 
projektu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I“ 
                           Usnesení č. 28/2022 

 Mateřská škola Čtyřlístek – žádost o souhlas s přijetím věcného daru 
                           Usnesení č. 29/2022 

 Kniha Paměť Čkyňska II. – V protektorátním okresu Strakonice, 1938-1945  
                           Usnesení č. 30/2022 

 Individuální dotace – HC Strakonice, z. s. 
                           Usnesení č. 31/2022 

 Individuální dotace – Basketbalový klub Strakonice, z. s. 
                           Usnesení č. 32/2022 

 Odměna ředitelky MŠ A. B. Svojsíka 
                          Usnesení č. 33/2022 

 Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 – žádost o souhlas s přijetím věcného 
daru 
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                           Usnesení č. 34/2022 

 Objednávky odboru školství za září 2022 
                           Usnesení č. 35/2022 

 Schválení nového logotypu Okresního fotbalového svazu Strakonice 
                           Usnesení č. 36/2022 

 Užití znaku města Strakonice – Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z. s. 
                           Usnesení č. 37/2022 

 Užití znaku města Strakonice pro Římskokatolickou farnost 
             Usnesení č. 38/2022 

4. Odbor životního prostředí 
 Žádost města Strakonice do Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN 

a.s. 
                           Usnesení č. 39/2022 

 Odstoupení od dohody s hasičem jednotky SDH Strakonice 
                           Usnesení č. 40/2022 

 Objednávky OŽP za měsíc září 2022 
                           Usnesení č. 41/2022 

5. Odbor vnitřních věcí 
 Objednávky za září 2022 (odbor vnitřních věcí – odd. správní) 

                           Usnesení č. 42/2022 
 Uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb - pověřenec pro ochranu 

osobních údajů dle GDPR 
                           Usnesení č. 43/2022 

6. Odbor finanční 

 Rozpočtová opatření č. 103 - 105 
                           Usnesení č. 44/2022 

 Smlouva o poskytnutí vkladové karty – ČSOB, a.s. 
                           Usnesení č. 45/2022 

7. Starosta 

 Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města  
                           Usnesení č. 46/2022 

8. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Plán zimní údržby 2022/2023 
                         Usnesení č. 47/2022 

 

 

1. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30 hodin 

v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM 

konstatoval usnášeníschopnost.  

 
Usnesení č. 1/2022 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navržený program jednání této schůze rady města. 
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1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Mgr. Nejdlová. 

1) ZNAKON, a. s., č. p. 44, Sousedovice, IČ 260 18 055, DIČ CZ26018055  
– žádost o ukončení nájemní smlouvy + vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2/2022 (1/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
ukončení nájemní smlouvy číslo 2021-00121, ze dne 31. května 2021 dohodou, a  to 
k 31. říjnu 2022. Nájemní smlouva je uzavřená mezi městem Strakonice a společností 
ZNAKON a. s., č. p. 44, 386 01 Sousedovice, Strakonice a týká se pronájmu prodejního 
stánku číslo 2,  nacházejícího se na části pozemku p. č. st. 308 v katastrálním území 
Strakonice, na tržnici u kostela sv. Markéty. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody.   
III. Schvaluje  
vyhlášení záměru na pronájem prodejního stánku číslo 2 na pozemku p. č. st. 308, 
včetně pozemku pod markýzou, o velikosti cca 20 m2 vše v katastrálním území 
Strakonice.  
- Kde je stanovena minimální výše nájmu za užívání tohoto stánku na 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, to je 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 pronajímatel 
bez uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.  
 

2) Vyhlášení záměru na prodej  
Usnesení č. 3/2022 (1/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení záměru na prodej části pozemku o výměře 6 m2, dle nového geometrického 
plánu pozemek, vše v katastrálním území Nové Strakonice.  
 

3) Nájemci bytových jednotek, Na Křemelce, Strakonice – žádost  o změnu 
způsobu vytápění 
Usnesení č. 4/2022 (1/1) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje 
změnu vytápění bytových jednotek (nájemce pan XX) a (nájemce paní XX) v č. p., Na 
Křemelce, Strakonice I, a to z elektrického vytápění na vytápění tepelnou energií 
dodávanou od Teplárny Strakonice, a.s. Podmínkou změny vytápění je připojení 
samostatnou přípojkou pro byty a nainstalování měřáků pro každý byt samostatně.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru po realizaci změny vytápění zvýšit u dotčených bytových 
jednotek nájemné o 20 %. 
 

4) Smlouva o spolupráci – koordinace činností při realizaci stavby: „I/4 
Strakonice - Volyňská 
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

5) Přehled objednávek majetkového odboru za září 2022 
Usnesení č. 5/2022 (1/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za září 2022. 
        

6) Posouzení kapacity čerpací stanice ČS2 na pozemcích v majetku města, 
vše v k. ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 6/2022 (1/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
posudek ze dne 05.09.2022 s názvem „Posouzení kapacity čerpací stanice ČS2 Starý      
Dražejov“, který vyhotovila společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., 
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5.  
II. Pověřuje 
majetkový odbor opětovným projednáním záležitosti Technickými službami Strakonice 
s.r.o. 
 

7) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: „ZTV – Zahrádky 
Nový Dražejov“ – dodatek č. 2 
Usnesení č. 7/2022 (1/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
na základě změnového listu č. 2, navýšení finančního plnění v rámci stavby: „ZTV – 
Zahrádky Nový Dražejov“ o částku 110.776,50 Kč bez DPH. Celková cena díla po 
navýšení činí 1.941.973,64 Kč bez DPH, tj. 2.349.788,10 Kč včetně DPH. 

II. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „ZTV – Zahrádky 
Nový Dražejov“ mezi městem Strakonice a společností EKOSTEEL s. r. o., Revoluční 
1082/8, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 24835269, přičemž předmětem tohoto dodatku 
bude následující:  
- navýšení ceny díla o částku 110.776,50 Kč bez DPH s ohledem na tyto změny: 

01) poklopy s logem, rám, špatné víko a storno poplatek - požadavek 
technických služeb Strakonice 
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02) vícepráce vynucené změnou nivelety kanalizačního řadu - vynucené snížení 
spádu kanalizačního řadu z důvodu chyby v projektové dokumentaci 
03) zrušení vpusti – ponížení ceny na základě požadavku technických služeb 
Strakonice 
04) litinové tvarovky T80/80 příruba - nebylo obsaženo ve výkazu výměr 
05) napojení stávající kanalizace v trase výkopu - během stavby bylo nutné 
napojit stávající kanalizaci, se kterou nepočítala projektová dokumentace 
06) čerpání vody - čerpání vody během dešťových srážek 
07) přetržení vodovodu - stávající vodovodní rozvody ve vlastnictví zahrádkářů 
nebyly součástí PD 
08) napojení na hlavní vodovodní řád - nebylo obsaženo ve výkazu výměr 
09) poklop na hydrant + práce - nebylo obsaženo ve výkazu výměr 
10) úprava délky kanalizace – ponížení ceny díla na základě skutečného 
zaměření 

Celková cena díla po navýšení činí 1.941.973,64 Kč bez DPH, tj. 2.349.788,10 Kč včetně 
DPH. 
- změna termínu dokončení díla ke dni 10.08.2022, a to z následujících důvodů: 

01) při dokončovacích pracích (zemní práce) přišla lokální vichřice a následně 
abnormálně deštivé počasí, které značně ztěžovalo, popřípadě znemožňovalo, 
jejich provádění. 
02) při výkopových pracích byly nalezeny v trase výkupu rozvody vody, které 
nebyly zaneseny v PD ani vytýčeny správcem vodovodní sítě (funkční rozvody 
provedeny samotnými zahrádkáři), což značně komplikovalo práce mezi 
šachtami RŠ7 a RŠ9. Došlo i k poškození těchto rozvodů, které bylo nutno 
opravit. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.  
 

8) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v 
majetku města Strakonice v  k. ú. Dražejov u Strakonic. 
Usnesení č. 8/2022 (1/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
v souvislosti s investiční akcí města Strakonice s názvem „ZTV - Zahrádky Nový 
Dražejov“ uložení nových vodovodních a kanalizačních přípojek do pozemku v majetku 
města Strakonice v k. ú. Dražejov u Strakonic za podmínky, že budou uzavřeny dále 
uvedené dohody. 

II. Schvaluje 
uzavření předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a paní XX. Předmětem smlouvy bude uložení kanalizační přípojky do 
pozemku v majetku města Strakonice v k. ú. Dražejov u Strakonic za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000 Kč včetně DPH. 

III. Schvaluje 
uzavření předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a pány XX a XX. Předmětem smlouvy bude uložení kanalizační přípojky do 
pozemku v majetku města Strakonice v k. ú. Dražejov u Strakonic za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000 Kč včetně DPH. 
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IV. Schvaluje 
uzavření předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a panem XX. Předmětem smlouvy bude uložení vodovodní a kanalizační 
přípojky do pozemku v majetku města Strakonice v k. ú. Dražejov u Strakonic za 
jednorázovou úhradu ve výši 20.000 Kč včetně DPH. 

V. Schvaluje 
uzavření předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a paní XX. Předmětem smlouvy bude uložení vodovodní a kanalizační 
přípojky do pozemku v majetku města Strakonice v k. ú. Dražejov u Strakonic za 
jednorázovou úhradu ve výši 20.000 Kč včetně DPH. 

VI. Schvaluje 
uzavření předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a panem XX. Předmětem smlouvy bude uložení vodovodní a kanalizační 
přípojky do pozemku v majetku města Strakonice v k. ú. Dražejov u Strakonic za 
jednorázovou úhradu ve výši 20.000 Kč včetně DPH. 
VII. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 

9) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „FIS_FTTH_CZ_2895_34001_
00401_Strakonice_1“ 
Žadatel: T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00 
Usnesení č. 9/2022 (1/1) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje 
usnesení č. 2868/2022 ze dne 13.04.2022 z důvodu chybného uvedení dotčených 
pozemků v majetku města Strakonice v žádosti. 

II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností T-Mobile Czech Republic 
a.s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít 
smlouvu o věcném břemeni pro uložení zemní páteřní optické trasy do pozemků v 
majetku města Strakonice p. č. 112/2, 1314/5, 97/8, 1250/20, 1254/2, 1494/11, 
1254/1, 1309/1, 1250/23, 1250/2, 1250/22, 1443, 1438/1, 1532, 1439/2, 1439/1, vše 
v k. ú. Strakonice a dále p. č. 748/1, 679/11, 651/4, 651/2, 651/3, 679/26, 679/27, 
679/28, 679/29, 679/41, 679/2, 682/2, 750/1, 750/3, 750/4, 640/10, 640/9, 640/1, 
640/17, 718/5, 646/7, 628/124, 633/24, 628/134, 633/8, 628/116, 628/137, 628/138, 
628/99, 726/45, 726/1, 628/4, 628/126, 628/130, 718/1, 693, 697/6, 615/6, 726/21, 
697/1, 626/4, 692/8, 692/6, 692/9, 619/2, 620/4, 620/3, 620/5, 614/8, 614/10, 
612/14, 701/6, 633/9, 633/4, 716/1, 633/38, vše v k. ú. Nové Strakonice v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby „FIS_FTTH_CZ_2895_34001_00401_Strakonice_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 komunikační 
sítě – páteřní optická trasa včetně optických přípojek na Zatížené nemovitosti a za 
účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat komunikační síť na Zatížené nemovitosti. Věcné 
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břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat na 
Zatížené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na 
komunikační síti úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 
její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice páteřní optickou trasou včetně 
přípojek 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. Umístění komunikační sítě je patrné z přiloženého 
situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Obecné podmínky pro definitivní úpravu povrchů 

- Křížení komunikací bude přednostně řešeno bezvýkopovou technologií. Nebude-
li tak možné např. z důvodu umístění stávajících sítí, provést protlak nebo 
podvrt, bude svoláno jednání se zástupci majetkového odboru města Strakonice 
a bude dohodnut další postup při křížení komunikace. 

- Překop chodníků bude předlážděn v šířce, ve které byl prováděn výkop a z obou 
stran bude oprava zvětšena o min. 50% šíře 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. 

- 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.“ schválenými 
ministerstvem dopravy. 

- V rámci této akce bude provedena přílož optických vláken, které budou 
v majetku města dle přílohy k tomuto bodu - délka trasy 1080m, na stávající 
trase bude instalována kabelová komora a z ní budou ukládány 1-3 trubky HDPE 
40. Náklady na materiál uhradí město Strakonice 

Konkrétní podmínky pro definitivní úpravu povrchů (znázorněno graficky v příloze 
k tomuto bodu, která bude nedílnou součástí smlouvy): 

- Ulice Alf. Šťastného - opravy chodníků s povrchem z kamenných desek, 
zádlažba bude provedena v celé šíři chodníku 

- Ulice Bezděkovská, část ulice Dukelská před BD čp. 411 a 412 a část ulice 
Nádražní před BD čp. 400 – 406- opravy chodníků s povrchem z kamenných 
kostek 5x5 cm – mozaika – u šíře chodníku do 2 metrů bude provedena zádlažba 
v celé šíři chodníku.  
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- Ulice Holečkova od křižovatky s ul. Komenského po obou stranách až ke 
křižovatce s ul. Luční a dále ke křižovatce s ul. Bezděkovská, ul. Luční před BD 
čp. 447 – 450 - u těchto chodníků s novým povrchem bude provedena zádlažba 
v celé šíři chodníku  

- Ulice Alf. Šťastného, od křižovatky s ul. Bezděkovská směrem ke křižovatce s 
ul. Nádražní - opravy chodníků s asfaltovým povrchem – bez podélných oprav 
po uložení inž. sítí, oprava asfaltového povrchu bude provedena v celé šíři 
chodníku 

- U chodníků se šířkou přesahující 180 cm bude obnoven povrch v maximální šíři 
180 cm. 

Město Strakonice zajistí srovnání silničních obrub a dodá novou zámkovou dlažbu a 
společnost T-Mobile CZ zajistí pokládku dlažby v celé šíři chodníku a srovnání 
parkových obrub v následujících lokalitách: 

- Ulice Alf. Šťastného - celý úsek před čp. 461 mezi kamennými deskami a 
asfaltovým povrchem 

- Ulice Heydukova – levá strana při pohledu od ul. Písecká tj. před čp. 451 – 458, 
od čp. 368 až ke křižovatce s ul. Klostermannova, navazující úsek ul. 
Klostermannova před čp. 11 až ke křižovatce s ul. Dukelská a ul. Dukelská před 
čp. 337 – 414 

- Ulice Družstevní před čp. 486 – 489 

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

10) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „FIS_FTTH_CZ_289
5_34001_00401_Strakonice_2“ 
Žadatel: T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00 
Usnesení č. 10/2022 (1/1) 
Rada města po projednání  

I. Revokuje 
usnesení č. 2869/2022 ze dne 13.04.2022 z důvodu chybného uvedení dotčených 
pozemků v majetku města Strakonice v žádosti. 

II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností T-Mobile Czech Republic 
a.s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít 
smlouvu o věcném břemeni pro uložení zemní páteřní optické trasy do pozemků v 
majetku města Strakonice p. č. 112/2, 112/1, 1314/1, 1314/5, 97/9, 97/2, 93, 1339/1, 
46/2, 46/3, 46/6, 46/5, 46/1, 46/7, 591/2, 591/3, 595/1, 595/12, 591/6, 1288/29, 
595/11, 590/4, 789/4, 789/2, 787/3, 787/1, 787/8, 787/7, 787/2, 1288/56, 1288/30 a 
781/1 vše v 
k. ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby „FIS_FTTH_CZ_2895_34
001_00401_Strakonice_2“ 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 komunikační 
sítě – páteřní optická trasa včetně optických přípojek na Zatížené nemovitosti a za 
účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, 
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provozovat, opravovat a udržovat komunikační síť 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 
komunikační síti úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 
její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice páteřní optickou trasou včetně 
přípojek 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. Umístění komunikační sítě je patrné z přiloženého 
situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Obecné podmínky pro definitivní úpravu povrchů: 

- Křížení komunikací bude přednostně řešeno bezvýkopovou technologií. Nebude-
li tak možné např. z důvodu umístění stávajících sítí, provést protlak nebo 
podvrt, bude svoláno jednání se zástupci majetkového odboru města Strakonice 
a bude dohodnut další postup při křížení komunikace. 

- překop chodníků bude předlážděn v šířce, ve které byl prováděn výkop a z obou 
stran bude oprava zvětšena o min. 50% šíře 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. 

- 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.“ schválenými 
ministerstvem dopravy. 

- V rámci této akce bude provedena přílož optických vláken, které budou v 
majetku města dle přílohy k tomuto bodu - délka trasy 1315m, na stávající trase 
bude instalována kabelová komora a z ní budou ukládány 1-2 trubky HDPE 40, 
u restaurace Splávek bude instalována ještě jedna komora pro rozbočení tras. 
Náklady na materiál uhradí město Strakonice 

Konkrétní podmínky pro definitivní úpravu povrchů (znázorněno graficky v příloze 
k tomuto bodu, která bude nedílnou součástí smlouvy): 

- ulice Lidická v úseku od DD čp. 189 až k ČSOB čp. 514 - opravy chodníků s 
povrchem z kamenných desek – zádlažba bude provedena v celé šíři chodníku 

- ulice Lidická od ČSOB čp. 514 k BD čp. 619 a na druhé straně ul. Lidická celý 
úsek od křížení ulice k objektu firmy Elit, na Sídlišti 1. máje dotčené úseky od 
prodejny potravin čp. 565  BD 1145 a úsek od BD čp. 1148 k BD 1149 a ul. 



Stránka 10 (celkem 22) 
 

Mlýnská před BD čp. 1063 - opravy chodníků s novým povrchem – zádlažba 
bude provedena v celé šíři chodníku 

- u chodníků se šířkou přesahující 180 cm bude obnoven povrch v maximální šíři 
180 cm. 

Město Strakonice zajistí srovnání silničních obrub a dodá novou zámkovou dlažbu a 
společnost T-Mobile CZ zajistí pokládku dlažby v celé šíři chodníku a srovnání 
parkových obrub v následujících lokalitách: 

- ulice Mlýnská - úsek pod objektem Hvězda a dotčený úsek pod výměníkem  

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

11) Výpůjčka prostorů v objektu Poděbradova, Strakonice  
Usnesení č. 11/2022 (1/1) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje  
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v objektu na pozemku v k. ú. 
Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích, mezi městem Strakonice a paní XX, 
s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.10.2022 do 30.09.2023,  
prostory budou poskytnuty paní XX jako náhrada za prostory pronajaté a vypůjčené 
městem v objektu Na Ostrově, Strakonice, které musela  p. XX uvolnit na dobu 
probíhající rekonstrukce v uvedeném objektu. Jedná se o následující prostory: 

- nebytové prostory v přízemí bývalé administrativní budovy,  konkrétně místnost č. 6 
o výměře 22,49 m2 

- nebytový prostor v přízemí části objektu „A“ o výměře 24 m2, (dosavadní uživatel MÚ 
Strakonice). 

Vypůjčitel nebude hradit služby spojené s užíváním výše uvedených vypůjčených 
prostorů, prostory budou využívány především jako skladovací. Do smlouvy budou 
zapracovány následující závazky vypůjčitele: 

-  využívat předmět výpůjčky  pouze pro sjednaný účel a  neposkytnout ho bez 
předchozího písemného souhlasu půjčitele  do užívání  třetí  osobě, dodržovat právní 
předpisy na úseku požární ochrany v prostorech, které jsou  předmětem výpůjčky, 
vypůjčitel  je povinen, provádět na své náklady drobné opravy a běžnou údržbu 
předmětu výpůjčky, s cílem udržovat předmět výpůjčky v řádném stavu tak, aby se 
jeho hodnota nesnižovala a aby po celou dobu trvání této smlouvy zůstal předmět 
výpůjčky alespoň ve stavu, v jakém byl vypůjčiteli předán, všechny změny na 
předmětu výpůjčky musí být před jejich vlastním uskutečněním písemně odsouhlaseny 
půjčitelem, a to na základě vypůjčitelem  jednoznačně specifikované konkrétní změny, 
v případě porušení této  povinnosti zaplatí vypůjčitel půjčiteli smluvní pokutu ve  výši 
1.000 Kč za každé porušení. Provedení případných úprav bude vypůjčitel ještě před 
jejich vlastní realizací konzultovat s investičním technikem města a na Stavebním 
úřadu MÚ Strakonice. Dále bude zapracován závazek vypůjčitele předat předmět 
výpůjčky půjčiteli  po skončení výpůjčky ve  stavu obvyklém běžnému opotřebení; v 
případě porušení této  povinnosti zaplatí vypůjčitel půjčiteli  smluvní pokutu ve  výši 
3.000 Kč za každý započatý den prodlení s předáním předmětu výpůjčky. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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12) Žádost o pronájem garážového stání v objektu Leknínová, Strakonice  

Usnesení č. 12/2022 (1/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v objektu  v ul. Leknínové 
ve Strakonicích, na poz. v k.ú. Strakonice,  s níže uvedenou  žadatelkou, za 
následujících podmínek:  
- p. 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 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. 
 

13) Žádost o pronájem garážového stání v objektu Leknínová, Strakonice  

Usnesení č. 13/2022 (1/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v objektu v ul. Leknínové 
ve Strakonicích, na poz. v k.ú. Strakonice, s níže uvedeným žadatelem, za následujících 
podmínek:  
- p. 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 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. 
 

14) Žádost o změnu termínu plateb ze smlouvy na projekt „Západní část 

Velkého náměstí ve Strakonicích“ 

Usnesení č. 14/2022 (1/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovitele projektové dokumentace 

„Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích“ uzavřené mezi městem Strakonice a 

panem XX, jehož předmětem bude změna článku 3 Cena, odstavce 3.2 smlouvy o dílo 

následovně: 

3.2 Z toho dílčí položky činí: 
3.2.1 Vypracování studie a průzkumné práce                  520.000 Kč 
3.2.2 Vypracování dokumentace pro DUR a DSP               2.129.000 Kč 
3.2.3 Vypracování DPS                 2.251.000 Kč 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 

 

1) „Skatepark Strakonice“ – schválení použití znaku města Strakonice na 
tabuli s provozním řádem 
Usnesení č. 15/2022 (1/1a) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
použití znaku města Strakonice na tabuli s provozním řádem, která bude součástí 
realizované stavby: „Skatepark Strakonice“. 
 

2) „Oprava západní tribuny Na Křemelce, Strakonice“ – oprava usnesení RM 
Strakonice č. 2643/2022 z 16.02.2022 
Usnesení č. 16/2022 (1/1a) 
Rada města po projednání  

I. Opravuje  
usnesení RM Strakonice č. 2643/2022 ze dne 16.02.2022 tím, že se upravuje text 
usnesení takto: „Dále bude výzva o veřejnou zakázku malého rozsahu vyvěšena na 
www.stránkách města Strakonice v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
v podmínkách města Strakonice s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k 
podání nabídky“. 
 
3) Uvolněná bytová jednotka  v Domě s pečovatelskou službou, ul. Jezerní, 
Strakonice 
Usnesení č. 17/2022 (1/1a) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
vyhlášení záměru na výpůjčku bytu 1+0, 44,38 m2 ve II. nadzemním podlaží domu, 

v části obce Strakonice I, ul. Jezerní, který je součástí pozemku, obec Strakonice, k. ú. 

Strakonice. 

Budova je zařazena dle průkazu energetické náročnosti budovy do třídy D. 
II. Schvaluje 

uzavření Smlouvy o výpůjčce na užívání bytu číslo v Domě s pečovatelskou službou, 
ul. Jezerní, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 44,38 m2, s paní XX + 1 osoba. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 29 dnů, a to od 1. listopadu  2022 do 29. 
listopadu 2022, za účelem ubytování uprchlíků z Ukrajiny v souvislosti s řešením 
migrační vlny způsobené válkou na Ukrajině.  

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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4) Uvolněná bytová jednotka v Domě s pečovatelskou službou, ul. Jezerní, 

Strakonice 

Usnesení č. 18/2022 (1/1a) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
vyhlášení záměru na výpůjčku bytu 2+0, 54,09 m2 ve II. nadzemním podlaží domu, 

v části obce Strakonice I, ul. Jezerní, který je součástí pozemku, obec Strakonice, k. ú. 

Strakonice. 

Budova je zařazena dle průkazu energetické náročnosti budovy do třídy D. 
II. Schvaluje 

uzavření Smlouvy o výpůjčce na užívání bytu číslo v Domě s pečovatelskou službou, 
ul. Jezerní, Strakonice, o velikosti 2+0 a výměře 54,09 m2, s paní XX + 4 osoby. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 29 dnů, a to od 1. listopadu  2022 do 29. 
listopadu 2022, za účelem ubytování uprchlíků z Ukrajiny v souvislosti s řešením 
migrační vlny způsobené válkou na Ukrajině.  

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

5) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2021-00452 uzavřené dne 
02.01.2022 mezi městem Strakonice a spolkem HC Strakonice, z. s., se 
sídlem Na Křemelce 512, Strakonice 
Usnesení č. 19/2022 (1/1a) 
Rada města po projednání  

I. Neschvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2021-00452 uzavřené dne 02.01.2022 mezi 
městem Strakonice a spolkem HC Strakonice, z. s., se sídlem Na Křemelce 512, 
Strakonice, jehož předmětem by bylo prominutí úhrady paušálních částek za služby 
spojené s pronájmem nebytových prostorů za celý rok 2022, jedná se o paušální částky 
na el. energii, teplo, vodu a odpad, v celkové výši 12.500 Kč za rok 2022.  

 

6) Teplárna Strakonice a.s. – užívání teplovodů Šumavská a Dubského a 
výměníkových stanic 
Usnesení č. 20/2022 (1/1a) 
Rada města po projednání   
I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 20.06.2022 pod č. 2022-
00287 mezi městem Strakonice, IČ 251810, Velké náměstí 2, Strakonice, jako 
půjčitelem a společností Teplárna Strakonice, a.s., IČ 608 26 843, se sídlem 
Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice, jako vypůjčitelem, kterou byly 
přenechány do užívání následující teplovody VS 523, VS 524 Šumavská a Dubského. 
Předmětem dodatku bude prodloužení doby trvání výpůjčky do 30.11.2022. 
II. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 20.6.2022 pod č. 2022-
00286 mezi městem Strakonice, IČ 251810, Velké náměstí 2, Strakonice, jako 
půjčitelem a společností Teplárna Strakonice, a.s., IČ 608 26 843, se sídlem 
Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice, jako vypůjčitelem, kterou byly 
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přenechány do užívání místnosti výměníkových stanic. Předmětem dodatku bude 
prodloužení doby trvání výpůjčky do 30.11.2022. 
III. Pověřuje 
1. místostarostu města uzavřením a podpisem předmětných dodatků. 
 
7) Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 21/2022 (1/1a) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě, ul. Leknínová, Strakonice o 
velikosti 2+kk a výměře 68,10 m2, s paní XX. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
1 měsíce s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku k  NS, při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu a v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 
146/2003 Sb., v platném znění. Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení, že 
nájemce uhradí nájemné za bezesmluvní užívání předmětné bytové jednotky za období 
od 01.11.2022 do 15.11.2022. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená 
s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné 
pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.042 Kč. V nájemní smlouvě bude 
sjednána inflační doložka. 
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 12.126 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č. ú. 111471921/0300, v. s. 
0139200202, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

8) Uvolněná bytová jednotka v Domě s pečovatelskou službou, ul. Jezerní, 
Strakonice 
Usnesení č. 22/2022 (1/1a) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
vyhlášení záměru na výpůjčku bytu 1+0, 30,10 m2 ve III. nadzemním podlaží domu, 

v části obce Strakonice I, ul. Jezerní, který je součástí pozemku, obec Strakonice, k. ú. 

Strakonice. 

Budova je zařazena dle průkazu energetické náročnosti budovy do třídy D. 
II. Schvaluje 

uzavření Smlouvy o výpůjčce na užívání bytu v Domě s pečovatelskou službou, ul. 
Jezerní, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 30,10 m2, s paní XX + 1 osoba. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 29 dnů, a to od 1. listopadu  2022 do 29. 
listopadu 2022, za účelem ubytování uprchlíků z Ukrajiny v souvislosti s řešením 
migrační vlny způsobené válkou na Ukrajině.  

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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1) Nadlimitní veřejná zakázka na služby: „Pojištění majetku a odpovědnosti 
města Strakonice včetně jím zřízených nebo založených organizací a 
právních subjektů“ 
Usnesení č. 23/2022 (1/1b) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
realizovat zadávací řízení na výběr dodavatele pro nadlimitní veřejnou zakázku na 
služby: „POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI města Strakonice včetně jím 
zřízených nebo založených organizací a právních subjektů“ v otevřeném řízení dle 
ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění.   
II. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku: „POJIŠTĚNÍ MAJETKU A 
ODPOVĚDNOSTI města Strakonice včetně jím zřízených nebo založených organizací a 
právních subjektů“. 
III. Jmenuje  
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen Ing. Rudolf Oberfalcer 
2. člen Ing. Jana Narovcová  
3. člen Ing. Jitka Šochmanová  
4. člen Ing. Lenka Šůsová  
5. člen XX 
náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník Mgr. Miroslava Nejdlová  
3. náhradník paní Marie Šmídová  
4. náhradník Ing. Petr Zdeněk  
5. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
a hodnotící komisi pověřuje k posouzení splnění kvalifikace a podmínek účasti v 
zadávacím řízení a k posouzení a hodnocení nabídek. 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů pro realizaci zadávacího 
řízení. 
V. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
 
2. Odbor rozvoje 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová. 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.09.2022 do 
30.09.2022 

Usnesení č. 24/2022 (1/2) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.09.2022 do 30.09.2022. 
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 Podlimitní veřejná zakázka „Obnova vozového parku MěÚSS 
Strakonice 2022“ 

Usnesení č. 25/2022 (1/2) 
Rada města po projednání  

I. Rozhodla 
realizovat  podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Obnova vozového parku MěÚSS 
Strakonice 2022“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
a podmínek IROP. 

II. Schvaluje 
předloženou Zadávací dokumentaci na dodávky s názvem „Obnova vozového parku 
MěÚSS Strakonice 2022“. 

III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. p. Jaroslav Horejš,  
2. XX 
3. XX 
4. XX 
5. Ing. Markéta Hradská 
náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička,  
2. XX 
3. XX 
4. Mgr. Miroslava Nejdlová, 
5. Mgr. Michal Novotný, 
a hodnotící komisi pověřuje provedením otevírání obálek s nabídkami, k posouzení 
splnění podmínek účasti výběrovém řízení a k hodnocení nabídek. 

IV. Ukládá 
vedoucí odboru rozvoje zajistit plnění veškerých úkonů pro dokončení výběrového 
řízení. 

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

 Dodatek č.1 ke smlouvě „Areál hradu, objekt sýpky bez čp., parc. č. 
6/1, k.ú Nové Strakonice, rejstř.č ÚSKP 35221/3-3945 – obnova 
kamenného erbu Johanitského řádu na jižní fasádě sýpky“ 

Usnesení č. 26/2022 (1/2) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEZI/190/22, reg. č. 457-
05-42/22 na realizaci projektu „Areál hradu, objekt sýpky bez čp., parc. č. 6/1 k.ú. 
Nové Strakonice, rejstř.č Úskp 35221/3-3945 – obnova kamenného erbu Johanitského 
řádu na jižní fasádě sýpky”, mezi Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, 
předmětem dodatku je změna termínu realizace.   
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II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o 
poskytnutí dotace SDO/OEZI/190/22, reg. č. 457-05-42/22. 
 

 Měřiče rychlosti  – uzavření smlouvy o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu SFDI 

Usnesení č. 27/2022 (1/2) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508, ve výši 
441.999 Kč na realizaci projektu Měřiče rychlosti Strakonice. 

II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem výše uvedené smlouvy. 
 

3. Odbor školství 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Zapojení základních škol a mateřských škol zřizovaných městem 
Strakonice do projektu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy 
nenecháme I“   

Usnesení č. 28/2022 (1/3) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
vyhlášený dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I“. 
II. Schvaluje 
zapojení základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice do 
dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I“. 
 

 Mateřská škola Čtyřlístek  – žádost o souhlas s přijetím věcného daru   
Usnesení č. 29/2022 (1/3) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
přijetí věcného daru (výukové pomůcky) v celkové výši 6.141 Kč od MAS Strakonicko, 
z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice, IČO 26660121 Mateřskou školou 
Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410. 
 

 Kniha Paměť Čkyňska II. – V protektorátním okresu Strakonice, 
1938-1945   

Usnesení č. 30/2022 (1/3) 
Rada města po projednání  

I. Neschvaluje 
finanční příspěvek Komunitě pro duchovní rozvoj, o. p. s., Čkyně 197, 384 81 Čkyně, 
IČO: 260 26 929, ve výši 7 000 Kč na vydání knihy Paměť Čkyňska II. – 
V protektorátním okresu Strakonice, 1938-1945 z důvodu vyčerpání finančních 
prostředků určených na podporu kultury v roce 2022.   
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 Individuální dotace – HC Strakonice, z. s. 
Usnesení č. 31/2022 (1/3) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
schválit poskytnutí individuální dotace HC Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 386 01 
Strakonice, IČO 46687769 ve výši 400 000 Kč na zajištění sportovní činnosti A-týmu 
mužů v hokeji v roce 2022 z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu 
města a probíhající přípravy pravidel pro podporu financování sportu dospělých. 
 

 Individuální dotace – Basketbalový klub Strakonice z. s. 
Usnesení č. 32/2022 (1/3) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
schválit poskytnutí individuální dotace Basketbalovému klubu Strakonice z. s., Máchova 
113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 ve výši 480 000 Kč na zajištění sportovní 
činnosti A-týmu žen v basketbalu v roce 2022/2023 z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města a probíhající přípravy pravidel pro podporu financování 
sportu dospělých. 
 

 Odměna ředitelky MŠ A. B. Svojsíka 
Usnesení č. 33/2022 (1/3) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
udělení odměny k ocenění pracovních zásluh u příležitosti životního jubilea ředitelce 
MŠ A. B. Svojsíka dle předloženého návrhu, který je samostatnou přílohou usnesení 
RM uloženou na odboru školství. 
II. Ukládá 
odboru školství zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 

 Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264  – žádost o souhlas 
s přijetím věcného daru   

Usnesení č. 34/2022 (1/3) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
přijetí věcného daru (výukové pomůcky) v celkové výši 6.141 Kč od MAS Strakonicko, 
z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice, IČO 26660121 Mateřskou školou 
Strakonice, Šumavská 264. 
 

 Objednávky odboru školství za září 2022 
Usnesení č. 35/2022 (1/3) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
seznam objednávek odboru školství za září 2022. 
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 Schválení nového logotypu Okresního fotbalového svazu Strakonice 
Usnesení č. 36/2022 (1/3) 
Rada města po projednání  

I. Neschvaluje 
užití znaku města Strakonice do nového logotypu Okresního fotbalového svazu 
Strakonice dle variant předložených žadatelem.  

II. Schvaluje 
užití znaku města Strakonice do nového logotypu Okresního fotbalového svazu 
Strakonice tak, že bude plně respektována grafická podoba znaku města bez 
jakýchkoliv zásahů. 
 

 Užití znaku města Strakonice – Tělovýchovná jednota Fezko 
Strakonice z. s. 

Usnesení č. 37/2022 (1/3a) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
užití znaku a loga města Strakonice Tělovýchovnou jednotou Fezko Strakonice, z. s., 
Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na propagačních předmětech v 
rámci účasti na mezinárodních turnajích Dunajské ligy žen ve vodním pólu.   
 

 Užití znaku města Strakonice pro Římskokatolickou farnost 
Usnesení č. 38/2022  
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
užití znaku města Strakonice Římskokatolickou farností Strakonice, Velké náměstí 4, 
386 01 Strakonice, IČO 65016963 na informační tabulce vytvořené v souvislosti s 
poskytnutím daru na rekonstrukci kostela sv. Prokopa ve Strakonicích.  
 

4. Odbor životního prostředí 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Brůžek. 

 Žádost města Strakonice do Motivačního programu společnosti 
ELEKTROWIN a.s. 

Usnesení č. 39/2022 (1/4) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
podání žádosti města Strakonice do Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN 
a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 jako kolektivního systému pro zpětný 
odběr výrobků s ukončenou životností, kterými jsou odpadní elektrozařízení a to za 
účelem získání finančního příspěvku ve výši 40 000,- Kč na zabezpečení místa zpětného 
odběru (tj. sběrného dvora), z něhož bude pořízena nová elektronicky ovládaná závora 
ke vjezdu do sběrného dvora. Závora v pořizovací hodnotě do 50 000 Kč bez DPH bude 
nejdříve uhrazena z rozpočtu majetkového odboru. Po vyhodnocení žádosti 
poskytovatelem, předložení dokladu prokazující pořízení příslušného předmětu 
podpory, vč. odpovídající fotodokumentace, bude městu částka ve výši přiznané 
podpory zaslána. 
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II. Ukládá 
odboru ŽP provést administrativní úkony potřebné pro získání odměny z Motivačního 
programu společnosti ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4. 
 

 Odstoupení od dohody s hasičem jednotky SDH Strakonice 
Usnesení č. 40/2022 (1/4) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
odstoupení města Strakonice od Dohody o výkonu činnosti hasiče Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce uzavřené 21. února 2017 mezi městem Strakonice a panem  
XX. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem Odstoupení od Dohody o výkonu činnosti hasiče Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Strakonice uzavřené s hasičem XX. 
 

 Objednávky OŽP za měsíc září 2022 
Usnesení č. 41/2022 (1/4) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
Seznam objednávek odboru životního prostředí za měsíc září 2022. 
 
5. Odbor vnitřních věcí 

 Objednávky za září 2022 
Usnesení č. 42/2022 (1/5) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
přehled objednávek za září 2022. 
 

 Uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb – pověřenec pro 
ochranu osobních údajů dle GDPR 

Usnesení č. 43/2022 (1/5) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytování poradenských služeb – pověřenec pro ochranu 
osobních údajů dle GDPR se společností CONSULEX s.r.o., se sídlem Luční 447, 386 01 
Strakonice, IČ 019 64 178, jejímž předmětem je zajištění poradenských služeb 
souvisejících s výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů města 
Strakonice dle Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), účinného od 25.05.2018, za cenu 5.500 
Kč měsíčně. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 01.11.2022 
s výpovědní dobou 1 měsíc. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o poskytování poradenských služeb – pověřenec pro 
ochranu osobních údajů dle GDPR dle bodu I tohoto usnesení. 
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6. Odbor finanční 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Rozpočtová opatření č.  103 - 105 
Usnesení č. 44/2022 (1/6) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
RO  č. 103 ve výši 120.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů odboru životního prostředí na opravu čerpadla, které je 
pevnou součástí hasičského vozidla CAS LIAZ. V rozpočtu je na tuto opravu schválena 
částka 250.000,00 Kč. K navýšení dochází z důvodu zjištěných skrytých vad a nárůstu 
cen materiálu a prací spojených s opravou. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy 
z přijatých úroků. 

Rozpočtová skladba výdaje 405 - 5512 - 5171 
 příjmy 6310 - 2141 

 

RO  č. 104 ve výši 54.333,57 Kč 
Příspěvek ze státního rozpočtu určený ke zmírnění negativních dopadů poklesu 
daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu pro rok 
2022. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let. 

 Rozpočtová skladba příjmy 0000 - 4111    ÚZ  98 043 

 financování 8115  
 

RO  č. 105    
Úprava přijatých účelových dotací a jejich použití na základě změn Rozhodnutí 
příslušného poskytujícího orgánu nebo skutečné výše uznatelných výdajů na projekty. 

- 9.376,00 Kč – snížení průtokové dotace z Jihočeského kraje pro ZŠ Dukelská, 
Strakonice na projekt „Nové vybavení v tělocvičnách ZŠ Strakonice, Dukelská 166“ 
(schválený rozpočet 55.000,00 Kč, skutečnost 45.624,00 Kč, o uvedenou částku budou 
sníženy výdaje na projekt) 

+ 10.000,00 Kč – zvýšení průtokové dotace z Jihočeského kraje pro MěÚSS 
Strakonice na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území 
Ukrajiny – 1. kolo“ (schválený rozpočet 211.946,00 Kč, skutečnost 221.946,00 Kč, 
o uvedenou částku budou zvýšeny výdaje na projekt) 

+ 200,40 Kč – doplatek dotace na projekt „Modernizace a rozšíření varovného a 
informačního systému města Strakonice“ (schválený rozpočet 9.649.000,00, 
skutečnost 9.649.200,40 Kč) 
 

 Smlouva o poskytnutí vkladové karty – ČSOB, a. s. 
Usnesení č. 45/2022 (1/6a) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí vkladových karet mezi ČSOB, a.s., Radlická 
333/150,150 57 Praha 5, IČ 00001350 a městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice, IČ 00251810 (majitelem účtu). Předmětem smlouvy je poskytnutí karet pro 
určené pracovníky města Strakonice a jejich zmocnění k provádění vkladů peněžních 
prostředků na účet města v souvislosti se zrušením hotovostních transakcí na pobočce 
ČSOB Strakonice.  
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy v předloženém znění. 
 

7. Starosta 

 Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města 
Usnesení č. 46/2022 (1/7) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
delegovat zástupce města Strakonice na valné hromady obchodních společností, 
v nichž má město majetkovou účast, takto: 
                              náhradník      náhradník 
Recyklace odpadů a skládky a.s. starosta  první místostarosta   druhý místostarosta 
ODPADY PÍSEK s.r.o.           starosta  první místostarosta   druhý místostarosta 
Jihočeský vodárenský svaz         starosta  první místostarosta   druhý místostarosta 
E.ON - JČP a.s.            starosta  první místostarosta   druhý místostarosta 
E.ON - JČE a.s.            starosta  první místostarosta   druhý místostarosta 
ZEVO PÍSEK s.r.o.      první místostarosta  starosta                  druhý místostarosta 
II. Doporučuje ZM 
navrhnout zástupce města Strakonice do orgánů obchodních společností, v nichž má 
město majetkovou účast, takto: 
Recyklace odpadů a skládky a.s. představenstvo              p. Jaroslav Horejš 
     dozorčí rada               Mgr. Marie Žiláková  
ZEVO PÍSEK s.r.o.   dozorčí rada       p. Jaroslav Horejš 
 

8. Technické služby Strakonice s.r.o. 
 Plán zimní údržby 2022/2023 

Usnesení č. 47/2022 (1/8) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí   
s návrhem „Operačního plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků“ pro 
období 2022 – 2023 v předloženém znění. 

II.  Schvaluje 

zahájení zimní pohotovosti dnem 14.11.2022. 
 
 
 
Jednání rady města ukončil starosta v 16,55 hodin.   

  

Datum pořízení zápisu: 19.10.2022 
Zapsala: Radmila Brušáková   
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


