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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 31. schůze Rady města Strakonice 

konané 27. ledna 2021 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
___________________________________________________________ 
Přítomni:   6 členů RM 

         Ing. Oberfalcer, p. Zoch – místostarostové 
         p. Christelbauer, p. Horejš, Mgr. Žiláková, p. Zach DiS - členové RM  
         Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ 

Omluven:   Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta 
 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                                                        Usnesení č. 1290/2021 – 1304/2021 

2. Odbor rozvoje 

 Zápis z 3. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 7.1.2021 
                                                                               Usnesení č. 1305/2021  

 Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele Změny 
č. 1 Regulačního plánu Větrolamka  
                                                                               Usnesení č. 1306/2021  

 Snížení energetické náročnosti objektu Stavbařů 213, Strakonice – zateplení a 
nucené větrání s rekuperací – podání žádosti o dotaci a spolufinancování 
projektu z prostředků města Strakonice 
                                                                               Usnesení č. 1307/2021  

3. Starosta 

 Spolek LUNGTA – Vlajka pro Tibet 
                                                                               Usnesení č. 1308/2021  

4. OIP 

 Objednávky odboru informatiky a provozu za listopad 2020 
                                                                               Usnesení č. 1309/2021  

 Objednávky odboru informatiky a provozu za prosinec 2020 
                                                                               Usnesení č. 1310/2021  

5. Šmidingerova knihovna Strakonice 

 Žádost o souhlas se zřízením knihobudky 
                                                                               Usnesení č. 1311/2021  

6. OŠCR 

 Smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání ve školském obvodu spádové 
mateřské školy zřizované městem Strakonice a dohody o ukončení smluv o 
příspěvku. 
                                                                               Usnesení č. 1312/2021  

7. MěÚSS 

 Přijetí daru 
                                                                               Usnesení č. 1313/2021  
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31. schůzi Rady města Strakonice zahájil místostarosta Ing. Rudolf Oberfalcer ve 
14:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 
členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila 
předložený návrh programu jednání. 

 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 

1) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 1290/2021 (31/1) 
Rada města po projednání  

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

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

dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28.února 2021. Souhlas je podmíněn 

uhrazením nájemného za měsíc leden 2021 do 25.1.2021. V případě, že paní XX, 

neuhradí nájemné za měsíc leden 2021 do 25.1.2021, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena. 

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

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

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

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden 2021 do 25.1.2021. V případě, že 

paní XX, neuhradí nájemné za měsíc leden 2021 do 25.1.2021, 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 o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě ul. Budovatelská s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden 2021 do 25.1.2021. V případě, že paní XX 
neuhradí nájemné za měsíc leden 2021 do 25.1.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

IV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 43,15 m2 v domě ul. Zvolenská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden 2021 do 25.1.2021. V případě, že 
pan XX, neuhradí nájemné za měsíc leden 2021 do 25.1.2021, nebude mu smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.077,- Kč/měsíc (dotace). 

V. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+1 a výměře 78,70 m2 v domě ul. Mládežnická pro pana XX, přičemž předmětem 
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dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za  měsíc leden 2021 do 25.1.2021. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc leden 2021 do 25.1.2021, 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 o velikosti 
2+1 a výměře 65,37 m2 v domě Velké náměstí, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden 2021 do 25.1.2021. V případě, že 
pan XX, neuhradí nájemné za měsíc leden 2021 do 25.1.2021, nebude mu smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.230 Kč/měsíc. 

VII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden 2021 do 25.1.2021. V případě, že 
paní XX, neuhradí nájemné za měsíc leden 2021 do 25.1.2021, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

VIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 89,70 m2 v domě Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  do 28. února 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden 2021 do 25.1.2021. V případě, že 
paní XX, neuhradí nájemné za měsíc leden 2021 do 25.1.2021, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 

IX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+1 
a výměře 71,00 m2 v domě ul. Nerudova, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden 2021 do 25.1.2021. V případě, že 
manž. XX, neuhradí nájemné za měsíc leden 2021 do 25.1.2021. nebude jim nájemní 
smlouva prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.680 Kč/měsíc. 

X. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 34,53 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden 2021 do 25.1.2021. V případě, že 
paní XX, neuhradí nájemné za měsíc leden 2021 do 25.1.2021, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.614 Kč/měsíc. 
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XI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 52,56 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden 2021 do 25.1.2021. V případě, že 
paní XX, neuhradí nájemné za měsíc leden 2021 do 25.1.2021, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.030 Kč/měsíc. 

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

1+1 a výměře 58,20 m2 v domě V Ráji, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 

dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je podmíněn 

uhrazením nájemného za měsíc leden 2021 do 25.1.2021. V případě, že pan XX, 

neuhradí nájemné za měsíc leden 2021 do 25.1.2021, nebude mu smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.656 Kč/měsíc. 

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

1+0 a výměře 49,12 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.července 2021. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden 2021 do 25.1.2021. V případě, že 

paní XX, neuhradí nájemné za měsíc leden 2021 do 25.1.2021 nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.250 Kč/měsíc. 

XIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden 2021 do 25.1.2021. V případě, že 
paní XX, neuhradí nájemné za měsíc leden 2021 do 25.1.2021, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

XV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě ul. 
Zvolenská, o velikosti 1+0 a výměře 38,00 m2, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden 2021 do 25.1.2021. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc leden 2021 do 25.1.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.040 Kč/měsíc. 

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

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

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden 2021 do 25.1.2021. V případě, že 
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paní XX, neuhradí nájemné za měsíc leden 2021 do 25.1.2021, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, 4.648 Kč/měsíc 

XVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 25,30 m2 v domě ul. Mlýnská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden 2021 do 25.1.2021. V případě, že 
pan XX, neuhradí nájemné za měsíc leden 2021 do 25.1.2021, nebude mu smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 1.972 Kč/měsíc. 

XVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 29,80 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.ledna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2021. V případě, že paní XX 
neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.3.2021 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 2.384 Kč/měsíc. 

XIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu do 28. února 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2021. V případě, že manž. 
XX neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2021, nebude jim 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 o velikosti 
2+1 a výměře 57,16 m2 v domě ul. Husova, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 2.580 Kč/měsíc (dotace). 

XXI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+0 
a výměře 57,91 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021.  Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2021. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.1.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 2.800 Kč/měsíc (dotace). 

XXII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+0 
a výměře 57,54 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2022. Souhlas je 
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podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2021. V případě, že manž. 
XX neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2021, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 3.161 Kč/měsíc (dotace). 

XXIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 63,50 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2021, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 3.417 Kč/měsíc (dotace). 

XXIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+0 a výměře 57,59 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.ledna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3.184 Kč/měsíc (dotace). 

XXV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+kk a výměře 68,10 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, týkajícím se 
prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc leden do 25.1.2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc leden do 25.1.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 3.918 Kč/měsíc (dotace). 

XXVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+kk 
a výměře 68,10 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2021. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.1.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.027 Kč/měsíc (dotace). 

XXVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+0 a výměře 78,45 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2021. V případě, že 
manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2021, nebude jim smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4 960 Kč/měsíc (dotace). 

XXVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+kk a výměře 58,30 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2021. V případě, že paní 



Stránka 7 (celkem 18) 
 

XX, neuhradí nájemné za  měsíc leden do 25.1.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.532 Kč/měsíc (dotace). 

XXIX. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

2) DPS Jezárky – oprava balkonů 
Usnesení č. 1291/2021 (31/1) 
Rada města po projednání  

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci 
akce: „DPS Jezárky – oprava balkonů“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě 
těmto dodavatelům: 
1. PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, Strakonice, IČO: 43841252 
2. PRIMA, a. s., Raisova 1004, Strakonice, IČO: 47239743 
3. TENGOSTAV s.r.o. Otavská 85, 386 01 Strakonice, Dražejov, IČO: 05997763 
4. XX, IČO:13507168 
5. GORSTAV, stavební společnost, s.r.o. Volyňská 121,38601 Strakonice, Přední 
Ptákovice, IČO: 28114795 
6. GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., Řepice 138, 38601, IČO: 28148258 
7. Stavby Švec s.r.o., Malé Nepodřice 76, Písek 397 01, IČO:26111586 
8. Technické Služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, 38601 Strakonice, IČO: 25156888 
9. VKS Stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, IČO: 26101262 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek „DPS Jezárky – oprava balkonů“. 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „DPS 
Jezárky – oprava balkonů “. 

IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3. člen: p. Dušan Kučera 
4. člen: p. Michal Bezpalec  
5. člen: Ing. Petr Zdeněk 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: p. Josef Zoch 
3. náhradník: Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník: p. J. Houska  
5. náhradník: Ing. Tatiana Šamanková 

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 
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s administrací této veřejné zakázky 
 

3) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – kNN 
letiště hangár“  
Žadatel: EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
V zastoupení: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 1292/2021 (31/1) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností EG.D, a.s.,  Lidická 
1873/36, 602 00 Brno, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném 
břemeni pro uložení zemního kabelu NN a kabelového pilíře do pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. 108/3 a p.č. 477/10, vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby „Strakonice – kNN letiště hangár“ dle sazebníku, tzn. 
za částku 50 Kč/bm, minimálně však 10.000,- Kč bez DPH. K této částce bude 
připočtena platná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN a kabelový pilíř na Zatížené nemovitosti a za 
účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. 
Věcné břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat 
na Zatížené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na 
distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice zemním kabelovým vedením 
NN bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
Odpovědnost za škody a sankce: 
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je budoucí 
oprávněná povinna závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude 
odstraněna v termínu stanoveném na základě dohody obou smluvních stran. V 
případě, že k dohodě nedojde ve lhůtě 5-ti pracovních dnů, pak bude závada 
odstraněna v termínu, který stanoví písemně budoucí povinný, jako dobu přiměřenou 
s ohledem na charakter závady, rozsah závady a s ohledem na klimatické podmínky. 
V případě, že do stanovené lhůty nebude oprava provedena, je budoucí oprávněná 
povinna uhradit budoucímu povinnému smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu a souhlasí se vstupem (a vjezdem) budoucího 
oprávněného, popř. jím pověřených třetích osob na zatíženou nemovitost v 
souvislosti s realizací stavby. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého 
situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 
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- Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o 
zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná 
plocha bude po skončení prací oseta travinou. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

4) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – PREL 
– Palackého n. 113“  
Žadatel: EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
V zastoupení: Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 1293/2021 (31/1) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností EG.D, a.s., Lidická 
1873/36, 602 00 Brno, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném 
břemeni pro uložení zemního kabelu NN do pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. 1334/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Strakonice 
– PREL – Palackého n. 113“ dle sazebníku, tzn. za částku 50 Kč/bm, minimálně však 
10.000,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN na Zatížené nemovitosti a za účelem jejího 
provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné břemeno 
bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat na Zatížené 
nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční 
soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice zemním kabelovým vedením 
NN bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
Odpovědnost za škody a sankce: 
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je budoucí 
oprávněná povinna závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude 
odstraněna v termínu stanoveném na základě dohody obou smluvních stran. V 
případě, že k dohodě nedojde ve lhůtě 5-ti pracovních dnů, pak bude závada 
odstraněna v termínu, který stanoví písemně budoucí povinný, jako dobu přiměřenou 
s ohledem na charakter závady, rozsah závady a s ohledem na klimatické podmínky. 
V případě, že do stanovené lhůty nebude oprava provedena, je budoucí oprávněná 
povinna uhradit budoucímu povinnému smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu a souhlasí se vstupem (a vjezdem) budoucího 
oprávněného, popř. jím pověřených třetích osob na zatíženou nemovitost v 
souvislosti s realizací stavby. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého 
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situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 
- Překop v chodníku ze zámkové dlažby bude předlážděn v celé šíři výkopu a z obou 

stran bude oprava zvětšena o 50 % šířky výkopu. Skladba zámkové dlažby musí být 
dodržena dle původního stavu. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

5) Agrokat spol. s r.o., Katovice – pronájem pozemků – dodatek č. 6 
k nájemní smlouvě č. 99-050 
Usnesení č. 1294/2021 (31/1) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 99-050, uzavřené mezi městem 
Strakonice a společností Agrokat spol. s r.o., se sídlem Krtská 55, 387 11 Katovice, 
jehož předmětem bude: 
- zmenšení výměry pronajatého pozemku p.č. 129/1 v k.ú. Střela o 0,064 ha, a to od 
01.08.2021  
- snížení nájemného o 9,35 Kč bez DPH, tj. 11,31 Kč včetně DPH od 01.08.2021  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 

6) Pronájem garážového stání  
Usnesení č. 1295/2021 (31/1) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v objektu  
v ul.  Leknínové ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 4100 v k.ú. Strakonice,  s níže 
uvedenou  žadatelkou, za následujících podmínek:  
- slečna 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. 
 

7) Žádost o souhlas s rekonstrukcí bytového domu  
Usnesení č. 1296/2021 (31/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s realizací  stavby „Stavební úpravy bytového domu, P. Bezruče, Strakonice“ z titulu 
vlastníka sousedních pozemků p.č. 580/45 a p.č. 580/28, vše v k.ú. Strakonice.  
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II. Souhlasí 
s přesahem zateplovacího systému stavby bytového domu v ul. P. Bezruče ve 
Strakonicích v tl. 140 mm na fasádě tohoto domu, a to na pozemek 580/45 v k.ú. 
Strakonice, který je ve vlastnictví města Strakonice. 
Tyto souhlasy nenahrazují souhlas stavebního úřadu a architekta města.  
 

8) Karty realizovaných staveb v roce 2020 zadávané majetkovým odborem 
Usnesení č. 1297/2021 (31/1) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
předložené Karty realizovaných staveb v roce 2020 zadávaných majetkovým odborem 
 

9) Námitka proti vydanému opatření obecné povahy  
Usnesení č. 1298/2021 (31/1) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí    
přípis označený jako Námitka proti vydanému opatření obecné povahy sp. zn. SZ 
MUST/037441/2020/9, které podal vlastník domu v ulici Volyňská proti vyhlášení 
oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, konkrétně jeho domu 
v ulici Volyňská.  
 

1) Hřiště Na Křemelce – prodloužení nájemní smlouvy   
Usnesení č. 1299/2021 (31/1a) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na změnu nájemní smlouvy uzavřené s FK Junior Strakonice z.s. 
dne 17.12.2019 pod č. 2019-00428 na pronájem celého pozemku parc.č 1224/5, 
včetně fotbalového hřiště Na Křemelce, které se nachází na tomto pozemku, vše 
v kat. území Strakonice. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k prodloužení nájmu 
z 30.6.2031 do 31.12.2032. 
 

2) Očkovací centrum – tělocvična v ulici Lidická 193 
Usnesení č. 1300/2021 (31/1a) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.2.2016 pod č. 2016-041 
mezi městem Strakonice a FbC Strakonice, z.s., Kosmonautů 1261, 386 01 
Strakonice, jehož předmětem bude konstatování, že smluvní strany jsou si vědomy, 
že s ohledem na prodloužení nouzového stavu a opatření z důvodu zhoršení 
epidemiologické situace, související s výskytem onemocnění COVID-19, je fakticky 
nemožné užívat předmět nájmu – tělocvičnu v Lidické čp. 193. Vzhledem k této 
situaci FbC Strakonice, z.s. bere na vědomí, že v tělocvičně bude zřízeno očkovací 
centrum proti onemocnění COVID-19 a souhlasí, aby v případě, že by byla povolena 
sportovní činnost v tělocvičnách, tak budou spolku ze strany města přechodně (po 
dobu potřeby zajištění očkovacího centra, pokud se bude krýt s dobou nájmu) 
poskytnuty náhradní prostory.         



Stránka 12 (celkem 18) 
 

II. Souhlasí  
s poskytnutím tělocvičny v ulici Lidická čp. 193 postavené na pozemku parc.č. st. 228 
v kat. území Strakonice, za účelem zřízení očkovacího centra a provádění očkování 
proti nemoci COVID – 19, tzn. souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce (bezúplatné 
užívání) mezi Správou tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice, IČ 
00367915, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, (dále i jen Starz) a Jihočeským 
krajem, IČ 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice. Jihočeský kraj  bude oprávněn přenechat tělocvičnu dále do užívání třetí 
osobě, ale jen za stejným účelem, tedy za účelem zřízení a provozu očkovacího 
centra. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2021. Jihočeský kraj může 
smlouvu vypovědět ve lhůtě 15 dnů, v případě že odpadne potřeba zajistit provoz 
očkovacího centra.   
Ve smlouvě musí být dále následující podmínky:   

- Jihočeský kraj zajistí na vlastní náklady překrytí stávajícího povrchu tělocvičny, 
tak aby povrch nebyl nijak poškozen, a přitom bylo možné zajišťovat náležitý 
provoz a úklid. V případě poškození povrchu či jakéhokoli vybavení či zařízení 
tělocvičny se Jihočeský kraj zavazuje uhradit případnou škodu.  

- Náklady za spotřebovanou elektrickou energii, vodu, vytápění a komunální 
odpad bude hradit Starz Strakonice.  

- Jihočeský kraj bude hradit a zajišťovat likvidaci nebezpečného odpadu, stejně 
tak jako úklid a desinfekci prostorů. 

- Ostrahu objektu zabezpečí Městská policie Strakonice.   
- Jihočeský kraj se zavazuje odstranit provedené změny při ukončení nájmu a 

úklid.   
- Starz bude sledovat stav střechy tělocvičny a s ohledem na zpracovaný znalecký 

posudek bude v případě, že napadne na střechu tělocvičny sněhová pokrývka, 
která je vyšší než 50 mm, tak bude kontaktovat krizový štáb prostřednictvím 
pana Ing. Petera Kureka, který zajistí odstranění sněhové pokrývky. Smluvní 
strany berou na vědomí, že po dobu, než bude tato sněhová pokrývka 
odstraněna, nebude možné tělocvičnu užívat.            

Další podmínky smlouvy budou upřesněny příspěvkovou organizací STARZ. 

III. Souhlasí 
jako vlastník pozemku parc.č. 1315/1 v kat. území Strakonice s vyhrazením všech 
parkovacích míst na parkovišti umístěném na tomto pozemku pro potřeby očkovacího 
centra, tak jak je vyznačeno v příloze č.1 tohoto materiálu. 

IV. Souhlasí 
jako vlastník pozemku parc.č. 97/1 v kat. území Strakonice s vyhrazením parkoviště  
umístěném na části tohoto pozemku pro potřeby očkovacího centra, tak jak je 
vyznačeno v příloze č. 1 tohoto materiálu.  

V. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na změnu nájemní smlouvy uzavřené s FbC Strakonice, z.s., 
dne 16.2.2016 pod č. 2016-041 na pronájem tělocvičny v ulici Lidická, tak aby byly 
splněny podmínky dotace, tzn. prodloužení doby nájmu do 30.6.2021. Další 
podmínky nájmu zůstanou nezměněny.    
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3) OC Kaufland Strakonice, ul. Katovická – vyjádření města Strakonice 
k dokumentaci pro stavební povolení 
Usnesení č. 1301/2021 (31/1a) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s projektovou dokumentací pro stavební povolení, vyhotovenou společností 
ZNOJMOPROJEKT, s.r.o. pro společnost Kaufland. Požadavek na vyjádření města 
Strakonice vyplývá ze Smlouvy o spolupráci se smlouvou o smlouvách budoucích 
mezi Kaufland Česká republika v.o.s. a městem Strakonice ze 17.12.2020, která se 
týká vyvolaných investic v souvislosti s výstavbou OC Kaufland Strakonice, ul. 
Katovická (ve lhůtě do 14 dnů od předložení žádosti, tj. od 18.01.2021). 
 

4) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odkup 
dřevní hmoty z lesů města Strakonice v období leden – březen 2021 
Usnesení č. 1302/2021 (31/1a) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
vyhodnocení poptávkového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek pro výběr odběratele dřevní hmoty z lesů města 
Strakonice v období leden – březen 2021. 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou XX, IČ: 16820169, na následující sortiment: 
 

 
za celkovou cenu 150 000,- Kč bez DPH, tj. za cenu 181 500,- Kč s DPH, termín 
plnění v průběhu měsíce ledna – března 2021. 

III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou XX, IČ: 48218031, na následující sortiment: 

dřevina  sortiment popis
čepová 

tloušťka
množstvícena za 1 m3

 bez DPH bez DPH s 21% DPH

m3 Kč / m3

pilařská 

kulatina 

III.A,B,C

čerstvá hmota 6-12 m  dřevní hmota  

nenapadená  kůrovcem
18 cm + 100 1500 150 000 181 500

celkem SM 100 150 000 181 500

cena celkem

Kč

S
M
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za celkovou cenu 895 000,- Kč bez DPH, tj. za cenu 1 082 950,- Kč s DPH, termín 
plnění v průběhu měsíce ledna – března 2021. 

IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv 
 

  

dřevina  sortiment popis čepová tloušťka množstvícena za 1 m3

 bez DPH bez DPH s 21% DPH

m3 Kč / m3

pilařská 

kulatina 

kůrovcová

čerstvá dřevní hmota 

napadená  kůrovcem, 

místy opadávající kůra, bez 

hniloby, délky 6 - 12 m

18 cm + 100 1010 101 000 122 210

pilařská 

kulatina 

III.D

čerstvá dřevní hmota s 

tvrdou hnilobou na čele, 

sukaté, zbýhavé, délky 6 - 

12 m

18 cm + 50 850 42 500 51 425

surové 

kmeny 

nevyzdravené dřevní hmota 

delky 6-12 m
150 410 61 500 74 415

špice 100 410 41 000 49 610

vláknina
2-4 m oddenkové výřezy s 

vysokým podílem měkké 

hniloby
50 410 20 500 24 805

celkem SM 450 266 500 322 465

pilařská 

kulatina III.D
BO souše, zabarvení 20 cm + 200 850 170 000 205 700

surové kmeny, 

špice
20 cm + 400 410 164 000 198 440

celkem BO 600 334 000 404 140

1050 600 500 726 605

cena celkem

Kč

B
O

CELKEM

dřevina  sortiment popis čepová tloušťka množstvícena za 1 m3

 bez DPH bez DPH s 21% DPH

m3 Kč / m3

pilařská 

kulatina 

III.A,B,C

4-5 m výřezy čerstvá hmota 

nenapadená  kůrovcem
18 cm + 100 1510 151 000 182 710

pilařská 

kulatina 

kůrovcová

4-5 m výřezy čerstvá hmota 

napadená  kůrovcem
18 cm + 100 1010 101 000 122 210

pilařská 

kulatina 

III.D

4 - 5 m výřezy čerstvá 

dřevní hmota s tvrdou 

hnilobou na čele, sukaté

18 cm + 50 850 42 500 51 425

celkem SM 250 294 500 356 345

250

CELKEM: 895 000 1 082 950

S
M

 

CELKEM

cena celkem

Kč
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5) Ukončení nájemní smlouvy dohodou – Občanské sdružení Šafrán o.s., 
Čelakovského 935, Strakonice 
Usnesení č. 1303/2021 (31/1a) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 2014-30 uzavřené dne 28.2.2014 
mezi městem Strakonice a Občanským sdružením Šafrán o.s., zastoupeným p. XX, na 
pronájem nebytových prostorů o výměře 38 m2 v budově v ul. Pod Hradem ve 
Strakonicích, a to ke dni 31.12.2020.  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 

6) Vodovod a VO - Hajská 
Usnesení č. 1304/2021 (31/1a) 
Rada města po projednání  

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné podlimitní zakázky na realizaci akce: 
„Vodovod a VO - Hajská“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 
dodavatelům: 
1. PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, Strakonice, IČO: 43841252 
2. PRIMA, a. s., Raisova 1004, Strakonice, IČO: 47239743 
3. ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, Strakonice, IČO: 26018055 
4. GARANTSTAV stavení Strakonice s.r.o.,Řepice 138, 38601, IČO: 28148258 
5. Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 37901 Třeboň, IČO: 47239328 
6. IRO stavební s.r.o, Domoradice 303, Český Krumlov 381 01, IČ:26072912 
7. Dvořák Stavební s.r.o, U Pily 666, České Budějovice 370 01, IČ:28096878 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek „Vodovod a VO - Hajská “. 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: 
„Vodovod a VO - Hajská “. 

IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3.       člen:  p. Dušan Kučera 
4. člen: Ing. Oldřich Švehla 
5. člen: Ing. Petr Zdeněk 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: p. Josef Zoch 
3. náhradník: p. Michal Bezpalec 
4. náhradník: p. J. Houska  
5. náhradník: p. Dana Jačková  

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
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VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 

administrací této veřejné zakázky. 
 

2. Odbor rozvoje 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Slámová. 

 Zápis z 3. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 7.1.2021 

Usnesení č. 1305/2021 (31/2) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 7.1.2021 

II. Odvolává 
pana XX z komise pro rozvoj osad 

III. Jmenuje 
pana XX členem Komise pro rozvoj osad 

IV. Ukládá 
odboru majetkovému zajistit proplacení faktury za pořízení 5 kusů setu stolů s lavicemi 
v cenách obvyklých do altánu na dětském hřišti v Modlešovicích 

V. Ukládá 
odboru majetkovému zadat zpracování projektové dokumentace na realizaci úprav 
pozemku p.č.st. 15 v k.ú. Střela na základě zpracované studie, zpracování projektová 
dokumentace bude průběžně konzultováno se zástupci osadního výboru 

VI. Ukládá 
odboru rozvoje, architektovi města, zajistit realizaci převlékárny na pozemku p.č. 
1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic dle požadavků osadního výboru Nový Dražejov 

 

 Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na 
zpracovatele Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka 

Usnesení č. 1306/2021 (31/2) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
na základě Protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek s vyhodnocením 
veřejné zakázky malého rozsahu: „Změna č. 1 Regulačního plánu Větrolamka“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Brůha a Krampera Architekti, spol. s 
r.o., Vodní 12/42, 370 06 Č. Budějovice, IČ: 03184439, za celkovou cenu díla 230.000,- 
Kč bez DPH, tj. 278.300,- Kč vč. DPH 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o., 
Vodní 12/42, 370 06 Č. Budějovice, IČ: 03184439, na zpracování „Změny č. 1 
Regulačního plánu Větrolamka“ za cenu díla 230.000,- Kč bez DPH, tj. 278.300,- Kč vč. 
DPH 

III. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy 
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 Snížení energetické náročnosti objektu Stavbařů, Strakonice – 
zateplení a nucené větrání s rekuperací – podání žádosti o dotaci 
a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 1307/2021 (31/2) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s podáním žádostí o dotaci na projekt „5.1.a/b Snížení energetické náročnosti objektu 
Stavbařů, Strakonice – zateplení a nucené větrání s rekuperací“ do Operačního 
programu Životní prostředí, Prioritní osa 5 – Energetické úspory, specifický cíl 5. 1 - 
Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 
energie (146. výzva) 

II. Souhlasí 

v případě získání dotace z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2021 a 2022 na 
spolufinancování a předfinancování realizace projektu „5.1.a/b Snížení energetické 
náročnosti objektu Stavbařů, Strakonice  – zateplení a nucené větrání s rekuperací“ 
 
3. Starosta 

 Spolek LUNGTA – Vlajka pro Tibet 
Usnesení č. 1308/2021 (31/3) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s vyvěšením Tibetské vlajky dne 10.03.2021 na hlavní budově MěÚ („Vlajka pro Tibet“) 
u příležitosti 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. 
 

4. OIP 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Ulč. 

Objednávky odboru informatiky a provozu za listopad 2020 
Usnesení č. 1309/2021 (31/4) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
seznam objednávek odboru informatiky a provozu za listopad 2020 
 

 Objednávky odboru informatiky a provozu za prosinec 2020 
Usnesení č. 1310/2021 (31/4) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
seznam objednávek odboru informatiky a provozu za prosinec 2020 
 

5. Šmidingerova knihovna Strakonice 

 Žádost o souhlas se zřízením knihobudky 
Usnesení č. 1311/2021 (31/5) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
se zřízením knihobudky, která bude umístěna v bývalé telefonické kabině v ulici U Sv. 
Markéty. 
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6. OŠCR 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání ve školském obvodu 
spádové mateřské školy zřizované městem Strakonice a dohody o 
ukončení smluv o příspěvku. 

Usnesení č. 1312/2021 (31/6) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením smluv o zajištění předškolního vzdělávání ve školském obvodu spádové 
mateřské školy zřizované městem Strakonice s obcemi Drachkov, Droužetice, Jinín, 
Libětice, Miloňovice, Mutěnice, Nebřehovice, Pracejovice, Přední Zborovice, 
Radošovice, Rovná, Slaník, Sousedovice, Třebohostice, Únice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohod o ukončení smluv o příspěvku za umístění dětí v mateřských 
školách ve Strakonicích s obcemi Nihošovice, Osek, Přešťovice  ke dni 30.04.2021. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv a dohod.  
 

7. MěÚSS 
 Přijetí daru 

Usnesení č. 1313/2021 (31/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s přijetím daru dle § 27, odst. 7, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

od firmy ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. 
se sídlem Katovická 175, 386 01  Strakonice 
IČO: 25185969 
DIČ: CZ25185969 
peněžní dar ve výši 100 000 Kč 

II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví 
organizace.  
 

 

 

Jednání rady města ukončil místostarosta v 15,10 hodin. 
 
Datum pořízení zápisu: 27.01.2021   
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                      Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


